I Open Internacional Veterans
Master d’Andorra la Vella 2019
Federació Andorrana de Judo
16 de novembre del 2019
Pavelló del centre esportiu dels Serradells
CATEGORIES

MASCULÍ

FEMENÍ

EDAT

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

ANY
NAIXEMENT
1985-1989
1980-1984
1975-1979
1970-1974
1965-1969
1960-1964
1955-1959
1950-1954
1945-1949
1940-1944
1935-1939

TEMPS DE
COMBAT
3’
3’
3’
3’
3’
3’
2,30’
2,30’
2’
2’
2’

PESOS Femení – 48 – 52 – 57 – 63 – 70 – 78 + 78
Masculí – 60 – 66 – 73 – 81 – 90 – 100 + 100
SORTEIG Divendres 15/11 a les 21h

KIMONOS Blanc i blau

SISTEMA Lligues
COMPETICIÓ

DATA FINAL
Abans del 1 de novembre
INSCRIPCIONS
Per email: federacio.judo@fandjudo.ad
No s’admetran inscripcions per telèfon
No s’admetran inscripcions fora de termini

* La reserva d’hotel es farà per ordre d’inscripció, si l’hotel sol·licitat està ple tindrem
que canviar-lo.
Preu per nit i persona
Habitació
Habitació
Doble/pers.
Individual/pers

ALLOTJAMENT
Art Hotel ****

49 €

69 €

La reserva d’hotel s’haurà d’enviar abans del 01/11/2019
El preu Inclou l’allotjament i esmorzar

REGLAMENT:
 Tipus de Competició:
- INDIVIDUAL
 Categories:
- Veterans M1- M11 masculí i femení.
 Sistema de competició:
- lligues.
- Si alguna categoria i pes només hi ha una inscripció, s’agruparà a la
categoria següent d’edat.
 Quota d’inscripció: (entrada al centre termolúdic Caldea d’obsequi)
- 20€ a abonar en el moment de realitzar l’acreditació.
 Categories de pes :
- - Masculí: -60, -66, -73, -81, -90, -100, i més de 100Kg.
- - Femení: - 48 -52, -57, -63, -70, -78 i més de 78Kg.
 Documentació:
- Cada competidor anirà proveït de la seva llicència federativa, el seu
document d’identitat i la seva assegurança personal o federativa per
competir a Andorra
 Pesatge: (Centre esportiu dels Serradells)
Divendres 15/11

Dissabte 16/11

OFICIÓS

De 19’00 a 20’00

De 8’30 a 9’00

OFICIAL

De 20’00 a 20’30

9’00 a 9’30

 Sorteig :
-

15/11/2019
A les 21h.

 Horari de competició:

Dissabte 16/11 de 10:00h. a 14:00h.

 Recompenses : Per cada categoria hi haurà una medalla d’or pel primer,
una d’argent pel segon i dues de bronze per cada tercer.
 Arbitratge: Reglaments de la FIJ. L’àrbitre haurà d’ésser obligatòriament de
categoria nacional o internacional.
 Vestimenta : Judoguis conformes a les regles de la FIJ (Judoguis blaus i
blancs obligatoris). Pels àrbitres, vestuari habitual de competicions oficials
(americana blava, pantaló gris, camisa blanca i corbata).

 Lloc de Competició:
Centre esportiu dels Serradells, Cra. Del la Comella, AD500 Andorra la Vella

El compromís de participació implica l’acceptació del present reglament.
L’organització es reserva el dret de poder modificar el present reglament.
Es prega a tots els membres de les delegacions que tinguin la màxima cura de
les instal·lacions, ja que són d’ús públic.
L’organització declina qualsevol responsabilitat en els incidents i les lesions
que es puguin produir durant el torneig. Els esportistes hauran d’estar en
possessió de la seva pròpia assegurança.
El full d’inscripció s’ha de retornar a la Fandjudo, abans del 1 de
novembre (e-mai). No s’acceptarà cap inscripció fora de termini.
Per qualsevol aclariment o informació podeu trucar a la Fandjudo al telèfon
(+376) 890368 o (+376) 397951. Podeu respondre per fax al número (00376)
890357 o enviar-ho per email a: federacio.judo@fandjudo.ad

