
 

 

Torneig Internacional 
Copa de Govern d’Andorra 2021 

 
Federació Andorrana de Judo 

15 de maig del 2021 
Centre Esportiu dels Serradells d’Andorra la Vella 

 

CATEGORIES Absoluta  (Masculí i Femení) 

  

  

PESOS Femení   – 48 – 52 – 57 – 63 – 70 – 78 + 78 

 Masculí   – 60 – 66 – 73 – 81 – 90 – 100  + 100 

  

  

SORTEIG Després del control de pes 

  

  

KIMONOS Blanc i blau 

  

  

SISTEMA COMPETICIÓ Lligues i eliminatòries 

  

  

TEMPS COMBAT 4 minuts 

  

  

PAÏSOS PARTICIPANTS Espanya, França, Mònaco, Portugal i Andorra (límit de 
participació 200 competidors). 

  

 

DATA FINAL 
INSCRIPCIONS 

Abans del 30 d’abril del 2021(sense excepció) 

  

 Per email:  federacio.judo@fandjudo.ad 

 No s’admetran inscripcions per telèfon  

 No s’admetran inscripcions fora de termini 
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REGLAMENT: 
 

 
➢ Tipus de Competició:  

- Individual 
 
➢ Categories:  

- Absoluta masculí i femení. 
 
➢ Sistema de competició: 

- Lligues i eliminatòries. 
- Tota categoria que no tingui un mínim de 3 participants, serà anul·lada. 
 

➢ Temps de combat: 
- 4 min. 

 
➢ Categories de pes :  

- - Masculí: -60, -66, -73, -81, -90, -100, i més de 100Kg. 
- - Femení: - 48 -52, -57, -63, -70, -78 i més de 78Kg. 

 
➢ Documentació:  

Cada competidor anirà proveït de la seva llicència federativa, el seu document 
d’identitat i un certificat d’un test d’antígens negatiu. 
 
➢ Pesatge: (Centre Esportiu dels Serradells) 

- El control de pes es farà després de realitzar un test d’antígens pel personal 
sanitari. 

- L’horari del control de pes es determinarà en funció dels blocs de 
competició. 

- El control de pes es realitzarà amb el pantaló de judogi i samarreta, 
tenint un marge d’1kg. 

- Caldrà canviar-se prèviament i un cop es passa el control de pes s’accedeix 
a la zona d’escalfament del poliesportiu. 

 
 
➢ Horari de competició:  Dissabte 15/05 a partir de les 10h 

Un cop finalitzat el període d’inscripció s’informarà a tots els participants del horaris 
de cada bloc de competició, dintre del poliesportiu només podrà haver-hi els 
competidors i entrenadors de cada bloc. 
       
➢ Recompenses :  

Per cada categoria hi haurà una medalla d’or pel primer, una d’argent pel segon i 
dues de bronze per cada tercer. 
 
➢ Arbitratge:  

Reglaments de la FIJ. L’àrbitre haurà d’ésser obligatòriament de categoria 
nacional o internacional. La reunió arbitral tindrà lloc 30 minuts abans de l’inici de la 
competició. 
 
➢ Vestimenta :  

Judoguis conformes a les regles de la FIJ Judoguis blaus i blancs (en el cas que 
no es disposi es podrà utilitzar un cinturó vermell). Pels àrbitres, vestuari habitual de 
competicions oficials (americana blava, pantaló gris, camisa blanca i corbata). 
 
 
 



 

 
➢ Lloc de Competició: 
 
Centre esportiu dels Serradells, Cra. Del la Comella, AD500 Andorra la Vella 
 

 
 
➢ Normativa COVID-19: 

- Per poder participar caldrà presentar un test d’antígens negatiu realitzat 
amb 48h d’antelació i un altre en el moment d’accedir al pavelló. 

- L’ús de la mascareta és obligatòria en tot moment, excepte en el moment 
d’entrar al tatami de competició. 

- Els competidors tindran una zona d’escalfament i una zona de graderia 
diferenciada per cada tatami, en cap moment podran anar a la zona 
d’escalfament i graderia que no sigui la seva. 

- Els vestidors seran exclusivament per canviar-se ràpidament el judogi 
(Sempre amb la mascareta posada). Es podrà fer ús dels lavabos de 
forma individual.  

- S’adjunta protocol de competició en prevenció de la COVID-19 

 

El compromís de participació implica l’acceptació del present reglament i protocol 

COVID-19. 

L’organització es reserva el dret de poder modificar el present reglament. 

Es prega a tots els membres de les delegacions que tinguin la màxima cura de les 

instal·lacions, ja que són d’ús públic. 

L’organització declina qualsevol responsabilitat en els incidents i les lesions que es 

puguin produir durant el torneig. Els esportistes hauran d’estar en possessió de la 

seva pròpia assegurança. 

El full d’inscripció s’ha de retornar a la Fandjudo, abans del 30 d’abril del 2021 

(e-mai). No s’acceptarà cap inscripció fora de termini. 

Per qualsevol aclariment o informació podeu trucar a la Fandjudo al telèfon (+376) 
890368 o (+376) 397951. Podeu respondre per fax al número (00376) 890357 o 
enviar-ho per email a: federacio.judo@fandjudo.ad 
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