
Lloc de Competició
Poliesportiu Universitat Politècnica Catalunya.
C/Jordi Girona, 1-3. Campus Nord UPC. 08034 Barcelona.

Horari
08.00 h: Apertura d’instal·lació
08.00 h-8.30 h: Control de pes
08.30 h: Inici Competició Poomsaes
09.30 h-10.00 h: Control de pes
10:00 h: Inici Competició Combat

Organització i direcció tècnica
Organitza: Servei Esports UPC.
Direcció tècnica: Sr. Javier Argudo (assessor tècnic del Comitè espanyol d´esport universitari-CEDU).

Participants
Alumnes de 1r, 2n i 3r cicle de qualsevol universitat catalana o centre adscrit, sense límit de participants
en cap categoria, ni de pes en combat ni de poomsae, sempre que compleixin els requisits mínims de
participació (nivell tècnic mínim i presentació de la documentació). Només podrà participar-hi l’estudiant
inscrit pel Servei d’Esports de la seva universitat. Tots els competidors i totes les competidores han de
tenir vigent la llicència de la Federació Catalana de Taekwondo.

Inscripcions
Cada esportista ha de tramitar la seva inscripció i la del o de la “coach” que l’acompanyarà al campionat
al Servei d’Esports de la seva universitat abans de les 14 h del divendres 17 de febrer.
El sorteig dels quadres de competició es realitzarà al Servei d’Esports de la UPC (C/Jordi Girona, 1-3.
Poliesportiu Campus Nord. 08034 Barcelona) a les 16 h del dijous 23 de febrer. No es modificaran els
quadres de competició (amb eliminatòria directa) el mateix dia del campionat.
Molt important: no s’acceptaran canvis de categoria de pes el mateix dia de la competició, per tant
preguem a tots els competidors i a totes les competidores així com als serveis d’esports que s’assegurin
d’haver fet correctament la inscripció i que els seus i les seves participants es presentin el dia de la
competició.

25 de febrer de 2023

TAEKWONDO



Programa
La competició començarà a les 8.30 h del dissabte 25 de febrer al Poliesportiu de la UPC i es
desenvoluparà en jornada de matí (finalització aproximada: 14 h).
La competició es desenvoluparà en les modalitats de COMBAT i POOMSAE (tècnica) sobre 2 àrees de
competició.

El pesatge es durà a terme en dues franges horàries, de 8.00 h a 8.30 h i de 9.30 h a 10.00 h, a les
instal·lacions del centre i serà obligatòria la presentació del DNI (en format físic o digital), Passaport o
Permís de Conduir. Es farà una única pesada. No obstant es podrà concedir una segona oportunitat,
dintre dels límits de temps per a la pesada oficial als competidors i a les competidores els pesos dels
quals no hagin estat considerats idonis la primera vegada. MARGE DE PES DE 2KG AMB DOBOK I
CINTURÓ.

Sistema de competició
Quadre d’eliminació simple amb caps de sèrie, si bé l’organització pot determinar algun altre sistema en
funció del número de participants inscrits (format lliga).
La durada dels combats es determinarà en funció de les necessitats de la competició, si bé en principi
està previst dur a terme 3 assalts de 1´30”cadascun amb 30”de descans.

L’arbitratge es farà segons les normes de la W.T.F. Totes les proteccions són obligatòries. Els protectors
seran, en principi, petos electrònics DAEDO (G-2).
Tots i totes els i les participants hauran de portar obligatòriament els MITJONS que permeten que el
sistema electrònic funcioni, també de la marca DAEDO.

El dia de la competició, no hi haurà, en principi, opció a adquirir-los al Poliesportiu de la UPC i
l’organització tampoc en facilitarà, per la qual cosa qui no en dugui NO PODRÀ PARTICIPAR-HI.



MENYS DE 54 KG
MENYS DE 58 KG
MENYS DE 63 KG
MENYS DE 68 KG
MENYS DE 74 KG
MENYS DE 80 KG
MENYS DE 87 KG

MÉSDE 87 KG

 
MENYS DE 46 KG
MENYS DE 49 KG
MENYS DE 53 KG
MENYS DE 57 KG
MENYS DE 62 KG
MENYS DE 67 KG
MENYS DE 73 KG

MÉSDE 73 KG
 

Masculins

Categoria
 

 
 

Promoció
 
 

 
Senior 1

 

 
Groc

Taronja
Verd

 

 
Negre

 

Obligatori:
Taegeuk 6è, 7è, 8è Chang

o Koryo

Obligatori:
Keumgang – Taebek –

Pyongwon – Sipchin

Obligatori:
Groc: 2n o 3r

Taronja: 3r o 4t
Verd: 4t o 5è

 

Voluntari:
Un Poomsae situat entre

els 2 anteriors i els 2
posteriors a l’obligatori de

la 1a ronda.

Grau
 

1r Grup
(1a ronda)

2n Grup
(2a i 3a ronda)

Femenins

Si en qualsevol de les categories de pes no hi ha, en el moment de la competició, dos (2)
o més participants, aquesta no es celebrarà.

El sistema de competició serà l’estipulat pel Reglament de la FET i es desenvoluparà en
categoria masculina i femenina amb les següents categories i forma:

El sistema de puntuació serà segons la Normativa de la FET.

COMBAT: CATEGORIES DE PESOS

POOMSAE



Original del Carnet de Graus (mínim cinturó VERMELL per a masculí i BLAU per a femení).
Original de la Llicència actual (si està caducada cal renovar-la fins a una setmana abans del
Campionat de Catalunya Universitari - divendres 17/02/2023).
Original del D.N.I., Passaport o Permís de Conduir.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT EN EL MOMENT DE
PESAR-SE (COMBAT I POOMSAE)

Lliurament de premis
Un cop acabats els poomsaes i/o cada categoria de pes, es procedirà al lliurament de medalles als tres
primers classificats o primeres classificades en cada modalitat. Els premiats i les premiades hauran de
presentar-se a l’entrega de guardons uniformats amb el dobok i el cinturó, o bé amb el xandall de la
seva universitat. NO ES PODRÀ PUJAR AL PODI AMB ROBA DE CARRER. Agafaran la seva medalla i
pujaran al podi per fer la foto oficial.

Assegurança/Atenció mèdica
Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta amb la seva universitat
(Assegurança Escolar).Cada universitat es farà responsable de tenir cura que els i les participants que la
representin tinguin la corresponent assegurança.
Igualment durant el decurs del campionat comptarem amb la presència d’un metge i un ATS, així com
d’una ambulància, per fer front a qualsevol eventualitat.
L’organització no es fa responsable dels danys materialsi/o personals que els i les participants puguin
patir o ocasionara terceres persones durant la prova.


