
 

 

Campionat d’Andorra 2021 
 
La Federació Andorrana de Judo, té el plaer de convidar-vos a participar al 
“Campionat d’Andorra”, que tindrà lloc el proper diumenge 16 de maig de 
2021.  
 
Tant competidors, entrenadors, organització i espectadors hauran de 
respectar en tot moment el protocol COVID-19 que s’adjunta. 
 
Lloc: Pavelló del centre esportiu dels Serradells.  
 
HORARIS: es comunicaran els blocs horaris de cada categoria un cop se 
sàpiga el nombre de participants. 
 
Categories: Pollet (2011/2012), Benjamí (2009/2010), Mínim (2007/2008) i Cadet 
(2004/2005/2006).  
 
Inici competició: 9:30 h.  
Últim lliurament de recompenses: 14:30 h.  
Ventilació i higienització de la sala: entre cada bloc de categories. 
 

• Sistema de competició: lliguetes.  

• Àrea de competició: 3 tatamis.  

• Cal presentar-se a l’hora establerta per cada categoria d’edat. 

• Cal portar la llicència federativa, amb el certificat mèdic.  

• Tot judoka que no compleixi els horaris establerts, NO podrà participar.  

• No es farà pesatge: cal que els tècnics facin la inscripció indicant el pes 
exacte dels competidors. 

• No es podran fer servir els vestidors. 

• Totes les categories amb menys de 3 participants, no es faran i els judokes 
participaran en la categoria superior de pes.  

• La Fandjudo es reserva el dret de modificar aquest reglament.  

 
 
BREU RECORDATORI DE LA NORMATIVA COVID-19: 
 
- L’aforament de públic està limitat a 2 acompanyants per competidor, en cap 
moment es podrà sobrepassar el 20% de la instal·lació, tanmateix es podrà seguir 
la competició en streaming. 
- Tots els participants realitzen el cribratge escolar, aquells judokes a partir del 
2010 si no realitzen el cribratge escolar, hauran de notificar-ho en el moment de 
realitzar la inscripció i realitzar el cribratge esportiu el divendres abans de la 
competició. 
- Els jutges, àrbitres i entrenadors hauran de realitzar el cribratge esportiu. 
- Tothom haurà de dur la mascareta posada en tot moment, tant els judokes, com 
àrbitres, jutges, entrenadors i públic. 
 

FEU ARRIBAR EL LLISTAT DE PARTICIPANTS DEL VOSTRE CLUB ABANS 

DEL DIVENDRES 7 DE MAIG DE 2021 AL CORREU DE LA FANDJUDO 

(federacio.judo@fandjudo.ad), FENT SERVIR LES PLANTILLES ADJUNTES I 

DEGUDAMENT OMPLERTES. 
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