CIRCULAR NÚM.: 5/2022
ASSUMPTE:

FEDERACIÓ CATALANA DE KARATE i D.A.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS 2022

DIA:

Dissabte, 9 de abril de 2022

HORARI:

Entrada de competidors de 08.15 h. a 08.30 h.
Inici de la competició. A les 09.00 h.

LLOC:

POLIESPORTIU MUNICIPAL
C/ Dr. Ferran, 11
MONTMELO

MODALITATS-CATEGORIES-EDATS
-KUMITE* EQUIP MASCULÍ ABSOLUT
* EQUIP FEMENÍ ABSOLUT
* EQUIP MASCULÍ CADET/JÚNIOR
* EQUIP FEMENÍ CADET/JÚNIOR
* EQUIP MIXTA JUVENIL
* EQUIP MIXTA INFANTIL
* EQUIP MIXTA ALEVIN

(nascuts a l’any 2004 o anteriors)
(nascudes a l’any 2004 o anteriors)
(nascuts a l’any 2007, 2008/2005, 2006)
(nascudes a l’any 2007, 2008/2005, 2006)
(nascuts a l’any 2009, 2010)
(nascuts a l’any 2011, 2012)
(nascuts a l´any 2013 ,2014)

-KATA* EQUIP MASCULÍ ABSOLUT
* EQUIP FEMENÍ ABSOLUT
* EQUIP JUNIOR (MAS/FEM O MIXTA)
* EQUIP CADET (MAS/FEM O MIXTA)
* EQUIP JUVENIL (MAS/FEM O MIXTA)
* EQUIP INFANTIL (MAS/FEM O MIXTA)
* EQUIP ALEVÍ (MAS/FEM O MIXTA)

(nascuts a l’any 2006 o anteriors)
(nascudes a l’any 2006 o anteriors)
(nascuts a l’any 2005, 2006)
(nascuts a l’any 2007, 2008)
(nascuts a l’any 2009, 2010)
(nascuts a l’any 2011, 2012)
(nascuts a l’any 2013 o posterior)

-PROVES TÈCNIQUES* SÈNIOR (MAS/FEM O MIXTA)
* JÚNIOR (MAS/FEM O MIXTA)
* CADET (MAS/FEM O MIXTA)
* JUVENIL (MAS/FEM O MIXTA)
* INFANTIL (MAS/FEM O MIXTA)

(nascuts a l’any 2006 o anterior)
(nascuts a l’any 2005, 2006)
(nascuts a l’any 2007, 2008)
(nascuts a l’any 2009, 20010)
(nascuts a l’any 2011 o posterior)

Els competidors nascuts en l’any 2005 i 2006 podran escollir si participen en la categoria júnior
o sènior en les modalitats de kata equips i proves tècniques, però no podrà participar en les
dos categories de la mateixa modalitat.
Exemple: Un competidor pot participar en la modalitat kata equip júnior i proves tècniques
sènior però no ho podrà fer en kata equip júnior i kata equip sènior.
Les edats estan referides a l’any de naixement.

PARTICIPACIÓ:
Els clubs només podran participar amb un únic equip en cada categoria.
Cada equip estarà compost per:
KATA EQUIP ALEVÍ
3 competidors + 1 reserva
KATA EQUIP INFANTIL
3 competidors + 1 reserva
KATA EQUIP JUVENIL
3 competidors + 1 reserva
KATA EQUIP CADET
3 competidors + 1 reserva
KATA EQUIP JÚNIOR
3 competidors + 1 reserva
KATA MASCULÍ ABSOLUT
3 competidors + 1 reserva
KATA FEMENÍ ABSOLUT
3 competidores + 1 reserva
KUMITE EQUIP MASCULÍ CADET/JÚNIOR:
5 competidors (3 júniors i 2 cadets) + 2 reserves (1 júnior i 1 cadet). La participació mínima per
a poder competir serà de tres competidors, al menys hauran d’haver 1 júnior i 1 cadet.
KUMITE FEMENÍ CADET/JÚNIOR:
3 competidores (2 júniors + 1 cadet) + 2 reserves (1 júnior i 1 cadet). La participació mínima per
a poder competir serà d’una júnior i una cadet.
KUMITE MIXTA JUVENIL:
5 competidors (3 masculins +2 femenins) + 2 reserves (1 masculí + 1 femení). La participació
mínima per a poder competir serà de 3 competidors (1masculí + 1 femení)
KUMITE MIXTA INFANTIL:
3 competidors (2 masculins + 1 femení) + 2 reserves (1 masculí + 1 femení). La participació
mínima per a poder competir serà de 1 competidor + 1 competidora
KUMITE ALEVIN
3 competidores (2 masculins + 1 femenins) + 2 reserves (1 masculí, 1 femení). La participació
mínima para poder competir serà 1 competidor + 1 competidora
KUMITE MASCULÍ ABSOLUT:
5 competidors + 2 reserves.
KUMITE FEMENÍ ABSOLUT:
5 competidors + 2 reserves.
Els equips participants han d’estar compostos amb un mínim del 50% +1 de la seva totalitat,
segons categoria.
NOTA:
En el cas d’haver de realitzar un combat suplementari de desempat: en la categoria
cadet/júnior ho realitzarà un júnior, en les categories aleví, infantil i juvenil si no hi ha acord
entre els dos coachs per escollir entre masculí o femení es decidirà per sorteig.

GRAUS:
Els competidors participants com a mínim hauran de tenir el següent grau:
Cinturó marró pels competidors júniors i absoluts.
Cinturó blau pels competidors cadets i juvenils.
Cinturó verd pels competidors infantils.
Cinturó taronja pels competidors alevins.
Tots els participants hauran de portar el DNI per presentar-ho a petició de l’equip arbitral o de
qualsevol membre de l’organització que ho sol·liciti.
Les proteccions segons reglament d’arbitratge vigent de la FCK. La FCK no facilitarà cap tipus
de protecció. Les proteccions que s’admetran són les de la FCK (Fuji), la RFEK i les WKF
reconegudes per la RFEK.
NORMATIVA:
Segons arbitratge FCK i RFEK.
Se realitzarà bunkai kata en les finals.
En les proves tècniques SI se realitzarà l’apartat de defensa personal.
INSCRIPCIONS:
Últim dia d’inscripció divendres, 25 de març a les 13:00 h. Un cop tancat el termini d’inscripció
qualsevols canvi que es realitzi el club abans del sorteig tindrà un cost de 10€.
SORTEIG:
El sorteig es realitzarà en la secretaria de la FCK i DA el dimarts 5 d’abril a les 11.00 h.
QUOTA PARTICIPACIÓ:
La quota de participació serà de 5€ per competidor. Els coachs i els reserves també hauran
d’abonar la mateixa participació.
HORARI:
Un cop realitzat el sorteig, es comunicaran les franges horàries d’entrada dels competidors.
PÚBLIC:
S’especificarà previ al campionat i amb la normativa vigent.
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
Aquest document s’haurà de lliurar abans del dia del sorteig.
Normativa Covid: Previ al campionat es comunicaran les mesures vigents relacionades amb els
competidors i públic.

JOSEP BOSCH ESPINALT
PRESIDENT DE LA F.C.K. i D.A.

Barcelona, 1 de març de 2022

