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Ajuntament de Salou
Regidoria d’esports

Club de Judo
Salou

III TROFEU VILA de SALOU de JUDO
Dissabte, 2 de Juny de 2018
ORGANITZA
CLUB DE JUDO SALOU, amb el suport del CONSELL ESPORTIU DEL
TARRAGONÈS
COL·LABORA
AJUNTAMENT del SALOU
SEU, HORARI i CATEGORIES
DATA
Dissabte, 02.06.18
LLOC
Poliesportiu Municipal de Salou. Carrer Milà 3, Salou.
CATEGORIES
HORARI
MINIS (2012 i 2013) i PREBENJAMÍ
ENTRENAMENT: 9.45h a 11h
(només nascuts/des al 2011)
PREBENJAMÍ (només nascuts/des al
PESATGE: De 10:30h a 11h
2010)
COMPETICIÓ: 11:15h
ALEVÍ (2006 i 2007)
PESATGE: De 11:30h a 12:00h
BENJAMÍ (2008 i 2009)
COMPETICIÓ: 12:30h
Els esportistes han de venir canviats al pesatge,

VESTIMENTA amb pantalon de judogi (samarreta opcional per a les noies).
NORMATIVA
Els més petits (2011-2013) faran un entrenament amb altres escoles i clubs. A
partir de Prebenjamí nascuts al 2010, faran competició. 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.
INSCRIPCIÓ
Al tractar-se d’una trobada amb caire també participatiu, 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 dojosalou@gmail.com, amb còpia a info@cetarragones.cat. 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 dijous 31 de maig 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.

