CARPA JUDOCA ELS PALLARESOS
Diumenge, 17 de desembre de 2017
ORGANITZA

JUDO ELS PALLARESOS, amb el suport del CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS

COL·LABORA

AJUNTAMENT dels PALLARESOS

SEU, HORARI i CATEGORIES
DATA
Diumenge, 17.12.17
LLOC
Avda. Catalunya 8, davant l’ajuntament dels Pallaresos
CATEGORIES
HORARI
PESATGE: De 9:15 a 9:30h
ALEVÍ (nascuts/des al 2006 i 2007)
BENJAMÍ (nascuts/des al 2008 i 2009)
Els esportistes han de venir canviats al pesatge,

VESTIMENTA amb pantalon de quimono (samarreta opcional per a les noies).
NORMATIVA

S’intentarà formar lliguetes agrupades per pesos.
Els professors i els entrenadors seran el responsables dels seus judoques en tota l’activitat
i, durant el combat, es comunicarà amb el seu esportista per aconsellar i estimular,
únicament.
Cada entitat participant aportarà un jutge àrbitre o cronometrador.
Degut a que l’espai és limitat, cada entitat podrà aportar un màxim de 20 judoques, com a
màxim.

TROBADA SOLIDÀRIA MARATÓ DE TV3

Aquesta trobada té un caire solidari i està lligada a la Marató de TV3, i és per aquest motiu
que es demanarà als assistents i públic la seva lliure col·laboració amb la campanya
solidària.

INSCRIPCIÓ

Al tractar-se d’una trobada participativa, hi haurà dues vies d’inscripció:
Entitats del Tarragonès: per la via de l’alta dels esportistes als Jocs Esportius Escolars de
Catalunya amb l’aplicació informàtica CET, i la posterior inclusió a l’apartat específic de la
trobada.
Entitats convidades per l’organitzador: aquelles entitats que estan fora de l’àmbit dels
JEEC del Tarragonès, podran enviar la seva inscripció amb el full específic a
clubjudoelspallaresos@gmail.com. En aquest cas, els responsables confirmen que aquests
esportistes estan coberts per l’assegurança esportiva federada o la d’un altra consell
esportiu.
Data límit: fins el dimecres 13 de desembre a l’aplicació informàtica del CET o
enviant el full corresponent, en els altres casos.
Molt important: no s’acceptaran inscripcions fora de termini, ni el mateix dia de
la competició.

