
20 de març de 2022

JUDO - PAVELLÓ URV - SESCELADES

DATA
Diumenge 20 de març de 2022

HORARI
09.00 h: Apertura d’instal·lació
09.00 h-9.30 h: Control de pesos (tots)
A continuació dels pesatges inici Competició 
 
LLOC
Pavelló esportiu URV. Campus Sescelades. Al costat de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Carrer de Valls, s/n, 43007 Tarragona (https://goo.gl/maps/UbTPhUMFm3e9N2hh9)

ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA
Organitza: Servei Esports URV.
Direcció tècnica: Sr. Andrés Guillén ( Club Judo Els Pallaresos)

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

INSCRIPCIONS
Cada esportista ha de tramitar la seva inscripció, i la del/la entrenador/a que l’acompanyarà al campionat, al 
Servei d’Esports de la seva universitat. Cada universitat farà la inscripció a través del web dels campionats 
(esportuniversitari.cat) abans de les 14 h del divendres 11 de març.

En cap cas les inscripcions es trametran mitjançant la Federació Catalana de Judo. Només es permetrà 
l’accés a entrenadors/es col·legiats/es a la FCJiDA, RFEJ o inscrits/es al ROPEC i que els i les estudiants han 
notificat al seu servei d’esports ( nom complert, dni i nº de col.legiat o Ropec).

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 a les universitats que s’assegurin d’haver fet 
correctament la inscripció i que els seus i les seves participants es presentin el dia de la competició.

https://goo.gl/maps/UbTPhUMFm3e9N2hh9


PROTOCOL COVID
• Els/les participants hauran de certificar la pauta completa de vacunació o en el seu defecte un test 

d´antígens  amb resultat negatiu de com a màxim 48 hores, així com la declaració responsable completa 
i signada. El/la responsable COVID de cada Universitat estarà en possessió d´aquesta informació, 
essent el/la responsable d´admetre els seus participants a la competició.

• Declaració responsable  (https://esportuniversitari.cat/clients/esportuniversitari/documents/000002.
pdf).

• Hi haurà dispensadors de  gel hidroalcohòlic a l’entrada i en llocs visibles dins el pavelló.

CIRCULACIÓ DINS LA INSTAL·LACIÓ
Accés al Pavelló URV :
Hi haurà dos accessos: 
• un restringit només a esportistes, entrenadors/es, personal d’organització, tècnics i tècniques de les 

universitats catalanes i àrbitres.
• un altre per públic en general, aquests només tindran accés a les graderies . 

• L’ús correcte de la mascareta, tapant la boca i el nas, serà obligatori per a tothom i en tot moment 
excepte pels competidors i competidores quan entrin a competir al tatami.

• L’ús de vestidors es restringirà en funció de les mesures vigents del Procicat.

DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ
• El pesatge es farà el mateix dia, de 9h a 9:30h. Nois i noies es pesaran amb pantaló de judo i samarreta, 

en tots els casos hi haurà 500 grams de marge.
• És obligatori portar judogui blanc i judogui blau 
• Els combats es realitzaran a 4 minuts.
• Cada tatami comptarà amb un equip d’àrbitres amb titulació oficial emesa per la FEJ.
• Es realitzaran eliminatòries o lligues segons el nombre de participants en cada pes.
• A la zona de tatami nomes podran accedir els/les judoques i els/les seus entrenadors/es.
• Cap judoca podrà dirigir el combat des de la cadira d’entrenadors/es. No es podrà estar amb judogui 

assegut/a a la cadira d’entrenadors/es.
• Qualsevol aspecte que no estigui contemplat en el full del campionat, serà codecisió del comitè 

organitzador.
• A mesura que els competidors i les competidores quedin eliminats i eliminades, hauran d’abandonar la 

instal·lació. I els/les seus entrenadors/es. 
• 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.

Nota: Si abans del campionat hi hagués alguna modificació, es notificarà a cada servei d’esports de les 
universitats participants.

https://esportuniversitari.cat/clients/esportuniversitari/documents/000002.pdf
https://esportuniversitari.cat/clients/esportuniversitari/documents/000002.pdf


PROGRAMA
• La competició començarà un cop finalitzi el pesatge i es desenvoluparà en jornada de matí . 
• El pesatge es durà a terme de 9h a 9:30h, al Pavelló URV i serà obligatòria la presentació del DNI (en 

format físic o digital), Passaport o Permís de Conduir. A més de llicencia federativa vigent
• Qualsevol aspecte que no estigui contemplat en el full del campionat, serà decisió del comitè organitzador. 

SISTEMA DE COMPETICIÓ
• El campionat tindrà la normativa actual de la IJF.
• Pesos femenins: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg,-70kg,-78kg,+78kg. Pesos masculins: -60kg, -66kg, -73kg, 

-81kg, -90kg, -100kg, +100kg.
• En funció del número de participants en cada pes, el campionat es desenvoluparà en lliguetes prèvies o 

eliminatòria directa amb repesca. 
• La organització es reserva la potestat d’agrupar dos o més pesos en un de sol, en funció de les inscripcions 

que hi hagin.

LLIURAMENT DE PREMIS
• Un cop finalitzades totes les categories i pesos , 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/es amb el 

judogui, o bé amb l’equipació de la seva universitat. NO ES PODRÀ PUJAR AL PODI AMB ROBA DE CARRER. 
• Els/les medallistes de cada categoria tindran un obsequi/trofeu.
• Es podrà modificar les entregues de premis segons el transcurs de la competició. 

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, per fer front a 

qualsevol eventualitat en primera instància. 
• L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els i les participants puguin 

patir o ocasionar a terceres persones durant la prova.



ANNEX 1

Declaració responsable per a esportistes, tècnics i delegats dels CCU 2022

En/na         amb DNI/NIE    , com a 
integrant de la Universitat       i que participo als Campionats de Catalunya 
Universitaris 2021-2022 en la modalitat esportiva de      . 

Declaro responsablement que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

• No presento cap simptomatologia compatible amb la COVID 19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

• No he estat positiu/iva de COVID 19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

• No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de COVID 19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

• Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.

• Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la COVID 19, m’abstindré 
d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat que s’hi pugui desenvolupar. Així 
mateix, informaré del meu estat als responsables del club.

• Que he llegit i entenc els protocols de prevenció, higiene i seguretat de l’ECU i accepto complir 
responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas 
d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.

• Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l’aparició de qualsevol cas 
de COVID 19 en el meu entorn familiar i de mantenir una comunicació constant amb els mateixos 
responsables davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de la competició esportiva, signo 
la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi figuren.
Signatura

                    , el dia               d                  de   . 

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les mesures necessàries per prevenir 
el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. En complimentar el present document, les persones que 
signen atorguen el consentiment exprés perquè l’organització dels CAMPIONATS DE CATALUNYA UNIVERSITARIS tracti aquestes dades 
amb la finalitat descrita.


