Judo

Barcelona. Esports UB
24 d’abril de 2021

HORARI
• 15.00 hores:
o Passi de tests d’antígens i control de pes dels següents pesos:
-60 / -66 / -73 / -81 masculins
o A continuació, inici de la competició d’aquests pesos.
• 17.00 hores:
o Passi de tests d’antígens i control de pes de la resta de pesos
masculins i tots els femenins.
o A continuació, inici de la competició d’aquests pesos.
LLOC
Pavelló UB. Instal·lacions esportives de la Universitat de Barcelona “Esports UB”
Avinguda Diagonal 695-701. 08028 Barcelona
ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA
Organitza: Servei d’Esports UB, per delegació de l’ECU.
Direcció Tècnica: Sr. Jose Luis Rodríguez Barreiro. Gimnàs Montserrat
PARTICIPANTS
Alumnes de qualsevol universitat catalana o centre adscrit matriculats el
curs 20-21. Caldrà tenir llicència federativa vigent i el corresponent carnet de
graus.

INSCRIPCIONS
Cada competidor haurà d’inscriure’s als respectius Serveis d’Esports de la
seva Universitat, i aquests ho trametran pels mitjans ECU habilitats, a la UB,
fins les 13 hores del dimarts 20 d’abril.
En cap cas les inscripcions es trametran mitjançant la Federació Catalana de
Judo.
Només es permetrà l’accés a entrenadors/es col·legiades a la FCJiDA.
Per sol·licitar l’accés hauran de fer mail a
joseluis@gimnasmontserrat.com sol·licitant-ne l’autorització.
SORTEIG
El sorteig dels quadres de competició es farà el dijous 22 d’abril a les 10 hores
i serà enviat a les universitats participants i publicat a la web
www.esportuniversitari.cat
PROGRAMA
La competició es desenvoluparà en una sola jornada.
SISTEMA DE COMPETICIÓ
La durada dels combats serà de 4 (quatre) minuts cadascun.
En funció del número de participants en cada pes el campionat es
desenvoluparà en lliguetes prèvies o eliminatòria directa amb repesca, segons
convingui.
La organització es reserva la potestat d’agrupar dos o més pesos en un de
sol, en funció de les inscripcions que hi hagin.

PROTOCOL COVID
Accés a les instal·lacions UB:
Estarà restringida als participants, tècnics, àrbitres, delegats d’universitat i
personal d’organització, prèviament autoritzats per la organització, segons les
inscripcions.
Totes les persones seguiran en tot moment les indicacions del personal
d’organització i les senyalitzacions que hi haurà al voltant i dins la instal·lació.
Qualsevol alteració de l’ordre o incompliment de les indicacions implicarà
l’expulsió del pavelló i de la competició.
Accés al Pavello UB:
Només podran accedir al Pavelló aquelles persones que hagin passat el test
d’antígens que s’esmenta a continuació.
Test ràpid d’antígens:
Totes les persones que hi accedeixen hauran de passar el test ràpid d’antígens
en la mateixa instal·lació i en els horaris que s’han esmentat anteriorment. Els
tests seran aplicat per personal sanitari autoritzat.
Les persones passaran el test en la sala habilitada a tal efecte i esperaran allà
el resultat. Si el test és positiu la persona haurà d’abandonar la instal·lació i
seguir el procediment marcat per les autoritats sanitàries. Si és negatiu podran
passar a la sala de pesatge i posteriorment al pavelló pel desenvolupament de
la competició.
Documentació a presentar per accedir al pavelló:
DNI o document oficial original per la certificació de la identitat, certificat de
declaració responsable,
https://www.esportuniversitari.cat/clients/esportuniversitari/documents/000002.pdf

Judogui:
És obligatori portar judogui blanc i judogui blau
Mascareta:
L’ús correcte de la mascareta (tapant boca i nas) és obligatori en tot moment excepte pels
competidors i competidores quan entrin a competir al tatami.
Vestidors:
L’ús dels vestidors es restringirà en funció de les mesures vigents del Procicat i les normes
pròpies de la instal·lació. En principi es recomana als participants que vinguin ja canviats.
Un cop finalitzada la seva competició, els participants i els seus entrenadors hauran de
desallotjar la instal·lació el més aviat possible.
No es permetrà l’entrada al pavelló un cop s’hagi sortit.
Tota la competició es desenvoluparà a porta tancada i sense presència de públic.

ASSEGURANCA / ATENCIÓ MEDICA
Cobrirà qualsevol eventualitat l'assegurança que els estudiants tenen contreta amb la seva
universitat [Assegurança Escolar] o l’assegurança pròpia de la seva llicència federativa. Cada
universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la representin tinguin
la corresponent assegurança.
Igualment durant el decurs del campionat comptarem amb la presencia d'un metge, per fer
front a qualsevol eventualitat en primera instància.
L'organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els participants
puguin patir o ocasionar a terceres persones durant la prova.

