


IV TROFEU NE-WAZA  
VILA DE LLORET 

 
DATA 14 de juny de 2009 

LLOC Poliesportiu El Molí, de Lloret de Mar 
Avinguda del Rieral   s/n Lloret de Mar (Girona) 17310 

INICI COMPETICIÓ 10,00h 

PESOS INFANTIL (sub15) 
Masc: -50 kg, -60 kg i +60kg 
Fem: -48 kg i +48 kg 
CADET (sub17) 
Masc: -60 kg, -73 kg i +73 kg 
Fem: -52 kg i +52 kg 
JUNIOR (sub20) 
Masc: -66 kg, -78 kg i +78 kg 
Fem: -57 kg i +57 kg 
SENIOR (absolut) 
Masc: -66 kg, -78 kg i +78 kg 
Fem: -57 kg i +57 kg 

PESADA De 9,00h a 9,30h 

EDATS INFANTIL (sub15): nascuts  el 1995 i 1996 
CADET (sub17):nascuts el 1993 i 1994 
JUNIOR (sub20):nascuts el 1990,1991, 1992  
Per causa de la aplicació de la nova reglamentació que no permet kansetsu-waza en 
categoria cadet no es permetrà participar en aquesta categoria als nascuts el 1993 
SENIOR (absolut):edat mínima nascuts el 1992 

DURADA COMBATS INFANTIL: 2 minuts 
CADET: 3 minuts 
JUNIOR i SENIOR: 4 minuts 

PREMIS Quimono pel guanyador de cada pes. 
Medalla pels 4 primers classificats de cada pes. 

DOCUMENTACIÓ Llicencia federativa obligatòria amb assegurança en vigor. 

INSCRIPCIONS Per e-mail a: judonovaunio@hotmail.com 
data límit d'inscripció dijous 11 de juny a les 20,00h 

 
La inscripció al IV Trofeu Ne Waza és gratuïta, els participants que no tinguin tramitada 
la llicencia federativa hauran de tramitar la llicencia a través del Consell Esportiu de La 
Selva amb un cost de 15€ (veure annex núm. 1). En cap cas es deixarà competir a cap 
participant sense una assegurança en vigor.  
 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENT 
 
El combat comença en posició de seiza (de genolls), amb els dos lluitadors separats a 
una distància d'un metre. 
 
L’àrea de combat és un tatami de 6 x 6 m, mentre un dels dos lluitadors estigui en 
contacte amb l’àrea de combat es deixarà continuar amb el combat. Quan els dos 
lluitadors surtin de l’àrea de combat es donarà MATTE i es començarà de nou el combat 
en posició de seiza (de genolls) en el centre de l’àrea de combat. 
 
El combat es pot guanyar de quatre formes: 
- Osaekomi (immobilització de 25 segons). 
- Abandonament de l'adversari (per estrangulació o luxació de braç). 
- Per punts (en acabar-se el temps reglamentari). 
- Per Hantei (decisió arbitral) en cas d'empat. 
 
Tècniques permeses segons categories: 

- Categoria Infantil: Katame Waza 
- Categoria Cadet: Katame Waza i Shime Waza 
- Categories Junior/Senior: Katame Waza, Shime Waza i Kansetsu Waza 

 
L'única forma d'aconseguir punts és realitzant un osaekomi inferior a 25 segons, per 
afavorir l'obtenció de punts s'han modificat els temps, quedant la puntuació de la 
següent forma: 
- de 5 segons a 14 segons: YUKO 
- de 15 segons a 24 segons: WAZA-ARI 
 
Recordem que dos WAZA- ARI equivalen a un IPPON, donant la victòria al lluitador que ho 
aconsegueixi. 
 
Les següents accions seran penalitzades amb SHIDO (falta lleu): 
- Falta de combativitat. Qualsevol lluitador que adopti posicions excessivament 
defensives (especialment quadrupèdies o panxa a terra i entre cames amb l'esquena al 
terra sense realitzar atacs amb els peus creuats). 
- Tocar amb les mans la cara de l'adversari. 
- Luxar voluntàriament qualsevol articulació que no sigui la del colze. 
- Posar els dits dins de la màniga o del pantalon de l'adversari. 
 
Recordem que si en un mateix combat a un lluitador se'l sanciona amb un SHIDO quatre 
vegades quedarà eliminat del combat (HANSOKU MAKE), però no de la competició. 
També recordem les equivalències: 
1 SHIDO= avís / 2 SHIDO=1 YUKO / 3 SHIDO=1 WAZA ARI / 4 SHIDO= IPPON 
 
Qualsevol actuació que vagi en contra del joc net o que posi en perill la salut de 
l'adversari serà sancionada amb HANSOKU MAKE directe i s'eliminarà el competidor de la 
competició. 
 
 
 
 
 



NORMES ESPECIALS: 
 
- Si es dóna una situació que un lluitador estrangula o luxa al seu adversari i aquest es 
posa dempeus per provocar MATTE (parada de combat), l’àrbitre deixarà que continuï el 
combat (durant un temps prudencial de 10 segons aproximadament), ja que es considera 
que si la tècnica esta ben aplicada l'adversari abandonarà. 
 
- En els combats s'intentarà no donar MATTE, per poder deixar treballar els lluitadors. 
Només es donarà MATTE quan una posició s'hagi mantingut aproximadament mig minut 
sense aconseguir cap resultat (bàsicament ens referim a mantenir la posició 
quadrupèdica, posició entre cames, estrangulació o luxació sense resultat). 
 
- Si el combat acaba en empat el guanyador serà declarat per HANTEI (decisió arbitral) 
basant-se en el concepte de QUINZA (petits avantatges aconseguits durant el combat). 
La decisió de l'àrbitre serà inqüestionable i no es permetrà recriminar la decisió a 
l’àrbitre, en tot cas es podrà reclamar als Responsables de l'Organització del trofeu. 
 
- Es penalitzarà amb SHIDO al lluitador que busqui repetidament la situació de MATTE 
per evitar ser guanyat (posar-se dempeus quan es li aquesta luxant o estrangulant o 
sortir del tatami quan s’està en OSAEKOMI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FULL INSCRIPCIONS 
 

NOM CLUB CATEGORIA PES NºLLICENCIA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
ENVIAR PER MAIL A: judonovaunio@hotmail.com 
(data límit inscripció dijous 11 de juny a les 20,00h) 
 



Annex núm. 1 
 
Els participants que no disposin de llicencia federativa hauran de tramitar un llicencia a 
través del Consell Esportiu de La Selva per tal de garantir una assegurança mèdica en 
cas de lesió durant la competició. No es permetrà participar a cap competidor/a sense 
una assegurança mèdica. 
 
Per tramitar la llicencia a través del Consell Esportiu de La Selva cal omplir el següent 
formulari i fer un ingrés de 15€ en el compte següent indicant el nom i cognoms de la 
persona a la qual s'ha de tramitar la llicencia: 
  
DADES PERSONALS: 
 
NOM: .........................1er COGNOM: ................... 2on COGNOM: .................... 
DATA NAIXEMENT: ............... NÚM TARGETA CAT SALUT: ….................................... 
 
CC: 2081 0201 12 3300007312 (Caixa Penedès) 
IMPORT: 15 € 
CONCEPTE: “NOM I COGNOMS ASSEGURAT”  
 

(Recordeu, un rebut per persona que tramita llicencia) 
  
MOLT IMPORTANT: 
Per poder donar d'alta la llicencia i que el dia del campionat l'assegurança tingui validesa 
cal que envieu les dades del quadre anterior i el rebut de l’ ingrés abans del divendres 
dia 5 de juny al correu següent: 

judonovaunio@hotmail.com 
 
En el cas de no enviar les dades abans del divendres 5 de juny no es permetrà participar 
en el Trofeu ni es tornarà l'import de la llicencia. 
 
Per aclarir qualsevol dubte podeu trucar al següent número:   691 837 081 (Marc Dailos) 
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