
www.ddgi.cat/jocsemporion
#jocsemporion

Judo
Lloret de Mar

6 de juny de 2015



 

 

1 :: INFORMACIÓ GENERAL 

JOCS EMPORION | JUDO 
JOCS PER A NENS I NENES DE LES COMARQUES DE GIRONA 

Data de l’activitat Dissabte, 06 de juny de 2015 

Lloc de realització 

Pavelló Municipal de Lloret de Mar 
C/dels Mestres, s/n 

17310 Lloret de Mar 
Ubicació a http://bit.ly/mapaemporionlloret  

Categories 

convocades 

Prebenjamí - 2007/2008/2009/2010 

Benjamí  - 2005/2006 
Aleví – 2003/2004 

Horari 16:00 a 20:00 

Hora incorporació 

dels participants 

Prebenjamí - 15:30 
Benjamí i Aleví Femení – 15:30 
Benjamí Masculí – 16:30  
Aleví Masculí – 17:30 

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu de la Selva 
Passeig de Sant Salvador, 25-27 
17430 Santa Coloma de Farners 
972 843 522 
Contacte el dia de la competició:  
Josep Maria Torres – 647 713 362 
esports@selva.cat | www.selva.cat/esports 

Entitats 

organitzadores 
Consells Esportius de les comarques de Girona 
Ajuntament de Lloret de Mar 

Entitats 

col·laboradores 

Diputació de Girona 
Representació Territorial del Consell Català de l’Esport 
Club Judo Nova Unió 
Federació Catalana de Judo 

http://bit.ly/mapaemporionlloret
mailto:esports@selva.cat
http://www.selva.cat/esports


 

 

2 :: NORMATIVA TÈCNICA 

 

2.1. Condicions de participació 

Tots els participants i el personal tècnic (imprescindible que sigui major d'edat), hauran 

d’estar en possessió de la corresponent llicència esportiva que inclou l’assegurança 

d’accidents, tramitada bé pel Consell Esportiu d’origen o per la Federació Catalana de 

Judo.  

 

2.2. Pesada i control d’assistència 

Es seguirà el següent horari: 
 

• Prebenjamí: Només realitzaran una miniclasse de judo (no faran competició 
educativa)  

•    
• Benjami i Aleví Femení: Control Assistència 15:30 
• Inici Escalfament conjunt 16:00 
 
• Benjami Masculí: Control Assistència 16:30 
• Inici Escalfament conjunt 17:00 

 
• Aleví Masculí: Control Assistència 17:30 
• Inici Escalfament conjunt 18:00 

 
Pesos: S’agruparan per proximitat de pes i any de naixement (pes amb quimono posat) 
 
2.3. Normativa  

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 durant 10 segons: 1 punt (per prevenció de lesions en cas de Hon 
Kesa Gatame, l’àrbrite farà cambiar a Kuzure Kesa Gatame) 

 
Es permetrà la continuació peu / terra de manera que si un judoka projecta i passa a 
immobilitzar se li atorgaran 2 punts. Els sutemis i els makikomis no estaran permesos 



 

 

a excepció de Tani Otoshi es permetrà però no es puntuarà ja que es basa en un 
principi defensiu que no volem potenciar en aquesta competició.  
Els Seoi Nage realitzats expressament de genolls no es valoraran. Per motius de 
seguretat no es podrà agafar el kumikata per damunt de l’espatlla o enroscant el coll 
(posició similar a Kubi Nage / Koshi Guruma). 
 
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. 
 
Durada dels combats: 2 minuts (sense Matte) 
 
2.4. Desenvolupament de la jornada 

La zona de competició constarà de 6 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 i any de naixement 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 realitzaran 3 lligues de 4 judokes simultàniament. 
 
La competició s’estructurarà en tres torns de competició, per agilitzar la competició i 
assegurar que la durada de la competició per cada esportista no supera les 2 hores. 
 
Cadascun d’aquests torns constarà de: 

- Control assistència (30 Min aprox) 
- Escalfament conjunt (15-20 min) 
- Competició – lligues de 4 (1 hora aprox.) 

 
2.5. Classificacions i guardons 

A cadascuna de les lligues de 4 farem pòdium entre els participants de la mateixa. 
 
Tots els participants rebran una medalla i un obsequi de participació. 
 
2.7. Inscripcions 

Per realitzar la inscripció cada club haurà de omplir el següent formulari per cada 
participant del seu club (cal indicar nom, club, categoria i pes amb quimono): 
 

http://bit.ly/judoJEmporion15 
 

http://bit.ly/judoJEmporion15


 

 

Un cop tancada la inscripció l’organització publicarà un llistat d’esportistes inscrits a cada 
torn, per realitzar modificacions en cas de ser necessari, es podrà fer enviant un correu 
electrònic a esports@selva.cat .  
 
 

2.6. Altres dades d’interès 

Els Consells Esportius organitzadors poden modificar discrecionalment aquesta Normativa 

Tècnica pel propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats dels JEEC, i 

seran els responsables de decidir sobre les qüestions organitzatives o de competició que 

no estiguin contemplades en aquesta Normativa Tècnica. 

mailto:esports@selva.cat
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