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Circular

ORGANITZA AMB EL SUPORT DE

Data
Diumenge 10 de febrer de 2013

Lloc
Pavelló Esportiu “El Molí”
Avinguda del Rieral, s/n

Lloret de Mar, 17310

Control assistència
Torn 1: 9,00h a 9,20h (Inici competició 10,00h aprox)

Torn 2: 10,15h a 10,35h (Inici competició 11,15h aprox.)
Torn 3: 11,30h a 11,50h (Inici competició 12,30h aprox.)

Categories
Benjamí  ( 2003/2004 ) / Aleví  ( 2001/2002)

Temps de combat
2 minuts (temps sense matte)

Número tatamis
8 tatamis de 4x4 metres 

INSCRIPCIÓ MÀXIMA 288 competidors

Documentació
Llicencia Consell Esportiu o Llicencia federativa en vigor

Inscripcions
Per e-mail a judonovaunio@gmail.com 

Data límit inscripcions: diumenge 20 de gener de 2013



La zona de competició constarà de 8 tatamis de 4x4 metres 
on els judokes realitzaran randoris de 2 minuts sense Matte. 
El criteri que seguirem per elaborar les lligues serà ordenar 
per pes als participants en grups de 12 judokes per després 
separar-los en 3 lligues de 4, intentant sempre separar els 
judokes d'un mateix club en lligues diferents.  A cada tatami 
es realitzaràn 3 lligues de 4 judoques simultàniament.

Els combats estaran arbitrats per Àrbitres Educatius i es 
puntuarà de la següent manera:
- Projecció amb caiguda total o parcial d'esquena a terra: 1 punt
- Immobilització amb Tate Shio Gatame durant 10 segons: 1 punt

Es permetrà la continuació peu / terra de manera que si un 
judoka projecta i passa a immobilitzar se li atorgaran 2 punts. 
Els sutemis no estaran permesos a excepció de Tani Otoshi 
que permetrà però no es puntuarà ja que es basa en un principi 
defensiu que no volem potenciar en aquesta competició.

Cada punt serà anotat en un adhesiu que cada participant 
portarà enganxat al seu cinturó. El límit de punts per combat 
és de 5 punts. El judoka que tingui més punts en acabar el 
randori serà el guanyador del combat.

La competició comptarà amb l'assistència de dos metges per 
poder actuar més ràpidament en cas que algun participant 
hagi de ser atès.

Amb aquest reglament tan simplificat pretenem aconseguir 
que els judokes intentin atacar més per aconseguir els punts, 
que intentin continuar a terra i sobretot es premia el judoka que
ha buscat l'atac com a principal sistema per guanyar combats. 

Des de l'Organització creiem que el judo d'atac és el que hem 
de potenciar. 
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Un cop realitzada l'inscripció s'enviarà als clubs unes bandes per 
les espatlles del quimono com a obsequi per a cada participant i  
les enganxines del cinturó on s’apuntarà la puntuació. També 
s'enviarà una targeta on els entrenadors hauràn d'omplir el torn i
número de control d'assistència. El dilluns 4 de febrer es 
confirmarà per mail als clubs participants el torn i número de 
control d’assistència de cada participant en la competició.

Tots els judoques faran un escalfament al seu tatami previ als 
combats on faran servir el JudoMat. Es treballaran exercicis de
coordinació, ukemis, uchi komi i nage komi.

Un cop realitzat l’escalfament es realitzaran els combats de les 
lligues. Un cop acabats els àrbitres educatius entregaran les 
medalles als participants al mateix tatami en un podi portàtil (es 
realitzaran totes les entregues de medalles simultàniament). 

Tots els participants rebran una medalla. 

Inscripcions

Els clubs que vulguin participar hauran d'enviar un mail a la 
següent adreça de correu electrònic: judonovaunio@gmail.com  
i rebran un formulari d'inscripció que haurà de ser enviat abans
del diumenge 20 de gener de 2013 per poder enviar als clubs 
amb una setmana d'antelació a l'esdeveniment les bandes de 
les espatlles, les enganxines del cinturó i la tarja amb el número
de torn i control d'assistència. 


