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Data Data 
Diumenge 5 de maig de 2013Diumenge 5 de maig de 2013

Lloc Lloc 
Pavelló Esports El MolíPavelló Esports El Molí
Avinguda del Rieral s/nAvinguda del Rieral s/n

Lloret de Mar 17310Lloret de Mar 17310

CategoriesCategories
Prebenjamí (05 i 06)  Prebenjamí (05 i 06)  

Benjamí (03 i 04)Benjamí (03 i 04)
Aleví (01 i 02) Aleví (01 i 02) 

  Infantil (99 i 00)Infantil (99 i 00)

Número tatamisNúmero tatamis
6 tatamis6 tatamis

HorarisHoraris
Un cop confirmades les inscripcionsUn cop confirmades les inscripcions

S'enviarà als clubs un horari per categoriesS'enviarà als clubs un horari per categories 

CircularCircular

IIII  COPACOPA  JUDOJUDOMATMAT



En aquesta edició dedicada al En aquesta edició dedicada al treballtreball de Ne Waza  de Ne Waza 
el reglamentque s'aplicarà serà el següent:el reglamentque s'aplicarà serà el següent:

●El combat comença de genolls sense kumikata El combat comença de genolls sense kumikata 
establertestablert

●La durada del combat es de: La durada del combat es de: 
● Prebenjamí: 1minut 30 segons sense matte.Prebenjamí: 1minut 30 segons sense matte.
● Benjamí / Aleví/ Infantil: 2 minuts sense matte.Benjamí / Aleví/ Infantil: 2 minuts sense matte.

●Cada vegada que un judoca aconsegueix establir Cada vegada que un judoca aconsegueix establir 
un osaekomi amb KUZURE KESA  GATAME, un osaekomi amb KUZURE KESA  GATAME, 
YOKO SHIO GATAME, KAMI SHIO GATAME YOKO SHIO GATAME, KAMI SHIO GATAME 
durant 10 segons se li atorgarà 1 punt.durant 10 segons se li atorgarà 1 punt.

●Cada vegada que un judoca aconsegueix establir Cada vegada que un judoca aconsegueix establir 
un osaekomi amb TATE SHIO GATAME durant 10 un osaekomi amb TATE SHIO GATAME durant 10 
segons se li atorgaran 2 punts.segons se li atorgaran 2 punts.

●El límit de punts permés per combat és 4 punts. El límit de punts permés per combat és 4 punts. 
La puntuació s'anotarà en una enganxina queLa puntuació s'anotarà en una enganxina que
portaràn els judoques al cinturó.portaràn els judoques al cinturó.

●Només es permet posar-se dempeus si es tracta d'una Només es permet posar-se dempeus si es tracta d'una 
acció ofensiva ( és a dir, si ho fa per aconseguir un acció ofensiva ( és a dir, si ho fa per aconseguir un 
osaekomi). Si un dels judoques, es posa dempeus per osaekomi). Si un dels judoques, es posa dempeus per 
defensar-se es considerarà acció defensiva.defensar-se es considerarà acció defensiva.

●En cas d'empat l'arbitre donarà un vencedor tenint en En cas d'empat l'arbitre donarà un vencedor tenint en 
compte les accions ofensives dels judoques.compte les accions ofensives dels judoques.

ReglamentReglament



Categories de pesCategories de pes
Sistema de competicióSistema de competició

InscripcionsInscripcions
Per  inscriure als vostres alumnes cal que us adreçeu a laPer  inscriure als vostres alumnes cal que us adreçeu a la
  següent  pàgina web: següent  pàgina web: www.ticketea.comwww.ticketea.com
Un cop esteu a la web veureu una casella en blanc onUn cop esteu a la web veureu una casella en blanc on
es pregunta quin event esteu cercant. es pregunta quin event esteu cercant. 
Vosaltres heu d'escriure Vosaltres heu d'escriure COPA JUDOMATCOPA JUDOMAT. . 
Un cop us surt l'event feu clic a Un cop us surt l'event feu clic a VER EVENTOVER EVENTO..
Només cal escollir la categoria i omplir el formulari que us Només cal escollir la categoria i omplir el formulari que us 
sortirà. Us demanen el vostre correu del club. Allà rebreu sortirà. Us demanen el vostre correu del club. Allà rebreu 
totes les inscripcions , només les heu d'imprimir i donar alstotes les inscripcions , només les heu d'imprimir i donar als
vostres alumnes perqué les presentin el dia de la competi-vostres alumnes perqué les presentin el dia de la competi-
ció. ció. 
També es poden fer les inscripcions a través del blog del També es poden fer les inscripcions a través del blog del 
nostre club: nostre club: http://judonovaunio.blogspot.comhttp://judonovaunio.blogspot.com

Tots els participants s'agruparàn dins del seu pes en Tots els participants s'agruparàn dins del seu pes en 
grups de 8 o menys judoques i realitzaràn una grups de 8 o menys judoques i realitzaràn una 
eliminatòria amb repesca per tots els participants eliminatòria amb repesca per tots els participants 
garantint un mínim de dos combats per tothom. Tots garantint un mínim de dos combats per tothom. Tots 
els participants rebràn una medalla de participació i els participants rebràn una medalla de participació i 
es farà una entrega de medalles en un podi portàtil es farà una entrega de medalles en un podi portàtil 
al mateix tatami.al mateix tatami.

Prebenjamí: -20kg, -30kg i +30kgPrebenjamí: -20kg, -30kg i +30kg
Benjamí: -25kg, -35kg i +35kgBenjamí: -25kg, -35kg i +35kg
Aleví: -30kg, -40kg i +40kgAleví: -30kg, -40kg i +40kg
Infantil: -40kg, -50kg i +50kgInfantil: -40kg, -50kg i +50kg

http://www.ticketea.com/
http://judonovaunio.blogspot.com/

