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Taekwondo

Poliesportiu UPC
18/març/2017

DATA:
Dissabte 18 de març de 2017
HORARI
08.00h: Pesatge
09:00h: Inici competició
LLOC
Poliesportiu UPC.
C/Jordi Girona, 1-3. Campus Nord UPC. 08034 Barcelona.
ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA
Organitza: Servei Esports UPC.
Direcció tècnica: Sr. Javier Argudo
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
(lliga,...). El sorteig tindrà lloc el dijous 16 de març de 15.30 h a 16.30 h al
Servei d’Esports de la UPC.
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 2’ cadascun
amb 45” de descans.
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CATEGORIES DE PESOS
MASCULINS

FEMENINS

MENYS DE 54 KG

MENYS DE 46 KG

MENYS DE 58 KG

MENYS DE 49 KG

MENYS DE 63 KG

MENYS DE 53 KG

MENYS DE 68 KG

MENYS DE 57 KG

MENYS DE 74 KG

MENYS DE 62 KG

MENYS DE 80 KG

MENYS DE 67 KG

MENYS DE 87 KG

MENYS DE 73 KG

MÉS DE 87 KG

MÉS DE 73 KG

LLIURAMENT DE PREMIS
Un cop acabat el Campionat es procedirà al lliurament de medalles als tres
primers classificats en cada modalitat. Els premiats 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 o del seu club.
REGLAMENTACIÓ
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.
Tots els i les participants hauran de portar obligatòriament els MITJONS que
permeten que el sistema electrònic funcioni.
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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 podran participar aquells universitaris inscrits pel
Servei d’Esports de la seva universitat. Tots els competidors han de tenir
vigent la llicència de la Federació Catalana de Taekwondo.
INSCRIPCIONS
 Cada esportista ha de tramitar la seva inscripció personalment al Servei
d’Esports de la seva universitat. Cada universitat farà la inscripció a
través del web dels campionats abans de les 13 h del dimecres 15 de
març (límit d’inscripció al web dels Campionats de Catalunya
Universitaris 2017).
 Molt important: no s’acceptaran canvis de categoria de pes el mateix
dia de la competició, per tant preguem a tots els competidors i
universitats que s’assegurin d’haver fet correctament la inscripció i que
els seus participants es presentin el dia de la competició.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT EN EL MOMENT DE
PESAR-SE
 Original del Carnet de Graus (mínim cinturó MARRÓ 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 10/3/2017).
 Original del D.N.I., Passaport o Permís de Conduir.
 Es donarà un marge d’un kilogram.
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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 participants que la
representin tinguin la corresponent assegurança.
 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.
LA PARTICIPACIÓ EN AQUEST CAMPIONAT DE CATALUNYA ÉS OBLIGATÒRIA
PER PARTICIPAR EN ELS :
European University Championships 2017. Coimbra
Les dotze universitats catalanes que formen l’Esport Català Universitari tenen
la voluntat d’organitzar un combinat que representi el sistema esportiu
universitari català en els propers Campionats Europeus Universitaris que es
duran a terme a Coimbra (Portugal) del 24 al 27 de juliol.
Consulta amb la teva universitat les condicions de classificació i participació
en els mateixos.
Més informació sobre els EUC Coimbra: http://taekwondo2017.eusa.eu/

