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Estimats amics: 

 

El Club de Judo Hantei, amb la col·laboració de l’Honorable Comú d’Andorra la Vella, organitza el 

“XXVII Torneig Internacional Vila d’Andorra Sènior i Cadet”. 

Agraïm als Clubs la participació, especialment als judoques i entrenadors. Molts de vosaltres no serà la 

primera vegada que ens visiteu. Esperem portar a terme una competició que, amb la vostra col·laboració, ens 

faci gaudir d’una jornada de judo d’alt nivell. 

 

La competició es portarà a terme: 

 

 Dissabte 21 d’abril de 2018. 

 

Organitza: 

 

 Club de Judo Hantei 

 

Col·laboren: 

 

 L’Honorable Comú d’Andorra la Vella. 

 Molt Il·lustre Govern d’Andorra. 

 Federació andorrana de judo. 



XXVII TORNEIG INTERNACIONAL 

VILA D’ANDORRA ABSOLUT 

2 
 

 

NORMATIVA DE LA COMPETICIÓ 

 

Data:  Dissabte 21 d’abril de 2018. 

 

Lloc:  Pavelló Joan Alay d’Andorra la Vella, Baixada del Molí. 

 

Categories: Sènior: Nascuts l’any 2000 i abans. 

  Cadet: Nascuts l'any 2001, 2002 i 2003. 

 

Pesos:  Sènior:   MASCULÍ: -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg. 

      FEMENÍ: -52, -57, -63 kg. 

  Cadet: MASCULÍ: -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg. 

    FEMENÍ: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg. 

Àmbit: Internacional. 

Tatamis: 3 tatamis de competició. 

Grau:  Sènior: Mínim cinturó blau, 2
n
 Kyu. 

  Cadet: Mínim cinturó verd, 3r Kyu. 

Judoguis: Blanc i blau reglamentaris. 

 

Reglament: El reglament d’arbitratge serà l’oficial de la EJU. 

 

Documentació: 

 Llicència en vigor amb assegurança mèdica. 

 Passaport o D.N.I 

 Full d’inscripció. 
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Inscripcions: Hauran de ser mitjançant el full Excel d’inscripció adjunt. 

NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS QUE NO ARRIBIN AMB EL FULL EXCEL, EN EL SEU 

FORMAT ORIGINAL. 

  Email:   jcquerencia@gmail.com 

Data límit d’inscripcions: dilluns 16 d’abril de 2018. 

Sorteig: dijous 19 d'abril de 2018. 

Preu inscripció: 

2€ per judoka. A pagar en el moment de recollir les acreditacions. 

Sistema de competició: 

 Fins a 5 judoques: 1 lliga. 

 De 6 a 10 judoques: 2 lligues amb semifinals i final. 

 Més de 10 judoques: eliminatòria amb doble repesca. 

 

Temps de combat: 

Sènior: 

 Masculí: 4 minuts. 

 Femení: 4 minuts. 

Cadet: 4 minuts. 

Trofeus: 

L’entrega de trofeus es realitzarà al finalitzar la competició. Per la recollida de trofeus, s’haurà d’anar amb 

judogui BLANC. 

 

Condicions sanitàries: 

L’organització no es farà responsable de les possibles lesions, tractaments hospitalaris, accidents i altres 

motius que es derivin per la participació en la competició. 

Tots els competidors hauran de tenir la seva pròpia assegurança. Tots els participants, entrenadors i/o tutors, 

acceptaran les normes d’aquesta competició. 

 

mailto:sayer@telefonica.net
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El fet de participar en aquesta competició, implica l’acceptació de les normes del campionat, així com que es 

facin fotografies i filmacions que posteriorment puguin ser utilitzades per publicitat esportiva, premsa i web 

de l’organització. 

 

CONTACTES: 

Eladi López: 00376 339137  eladijudo@gmail.com 

Joan Carles Querencia: INSCRIPCIONS jcquerencia@gmail.com 

WEB:  www.clubhantei.info 

ALLOTJAMENT: 

Els interessats a allotjar-se a l’hotel, contactar amb el Sr. Eladi López. 

 

PROGRAMA OFICIAL 

Dissabte 21 d’abril de 2018. 

Control de pes: 

 Lloc: Hotel Jaume 1
r
. c/Ciutat de Valls/Roureda de Sansa 2, Andorra la Vella. 

 Horari:  

Oficiós: de 10’00 a 11’00 h. 

Oficial: de 11’00 a 12’00 h. 

Inici competició: 15’30 h. 
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