35a LLIGA ESCOLAR DE JUDO
curs 2016-2017
CALENDARI
Es celebren tres fases de competició per a cada categoria durant el curs escolar i una Trobada
d’iniciació.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Tota la documentació cal tramitar-la per l’Aplicatiu de llicències del
http://ceeb.playoffinformatica.com com a màxim 10 dies abans de la competició.

Consell:

Per poder fer-ne ús, cada entitat tindrà un nom d’usuari i una paraula de pas. Aquestes dades
seran facilitades pel CEEB un cop feu efectiva la inscripció de centre.
ASPECTE ECONÒMIC
El pagament es farà a través de l’ Aplicatiu de llicències mitjançant una targeta bancària de crèdit o
de dèbit o bé per transferència bancària enviant sempre el comprovant.
Serà imprescindible
esdeveniments.


realitzar

aquest

pagament

de

la

celebració

dels

LLICÈNCIES

Llicència esportiva vigent per al curs
Llicència per a nens i nenes nascudes els anys 2009 i 2010
Llicència d’ entrenador/a o delegat/da


abans

5,50€
1,00€
5,50€

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA

L’ assegurança és un pagament anual, si l’esportista participa en altres esports amb el Consell
queda subvencionada.
Assegurança
Assegurança
Assegurança
Assegurança


d’
d’
d’
d’

entrenador o delegat
esportistes nascuts l’any 2009 i 2010
esportistes nascuts del 2008 al 1999
esportistes nascuts el 1998 i anteriors

5,50€
1,00€
3,00€
16,00€

INSCRIPCIONS

Inscripció per esportista
(les tres fases)
Inscripció trobada de minijudo (per participant)

8,00€
4,00€

CATEGORIES
JUVENILS
CADET
INFANTIL
ALEVÍ
BENJAMÍ
PREBENJAMÍ (Mini)

Nascuts durant els anys 1999 i 2000
Nascuts durant els anys 2001 i 2002
Nascuts durant els anys 2003 i 2004
Nascuts durant els anys 2005 i 2006
Nascuts durant els anys 2007 i 2008
Nascuts durant els anys 2009, 2010 i 2011

35a LLIGA ESCOLAR DE JUDO
curs 2016-2017
Els centres que pertanyen fora de la ciutat de Barcelona: Enviar el full de sol·licitud
d’admissió per a poder participar a Barcelona ciutat, signada pel consell comarcal a què es
pertany.
INSCRIPCIONS
La inscripció és oberta durant tot el curs escolar, podent-ne inscriure competidors tan sols per
a la segona o tercera ronda.
Ja que es tracta d’una competició tipus "lliga", els competidors inscrits en una ronda, seran
automàticament inscrits per a les següents rondes.
La organització haurà de tenir abans de les 16:00 hores del dimarts anterior a la
competició a tots els participants inscrits a l’Aplicatiu (el pes cal posar-lo encara
que sigui aproximat). Serà imprescindible per poder participar.
Aquesta llicència individual del competidor té una durada d’un any. S’haurà de presentar en
el moment de la pesada, i podent ser demanada en qualsevol altre moment de la competició
Les baixes hauran de ser comunicades per e-mail abans del dimarts previ a la ronda.
RECINTE DE COMPETICIÓ
Al Centre Esportiu La Mar Bella
Avinguda Litoral Mar, 86-96, Barcelona 08005
CENTRES MÈDICS

SEVEN MEDICAL

Av. Príncep d’Astúries 43-45. Barcelona
Telèfon (93) 218 82 12
Dll-Dv 8-20h

CLÍNICA DEL PILAR

C/ Balmes, 271 Barcelona
Telèfon (93) 236 05 12
Dissabtes i festius permanents

Emplenar el full de declaració d’accident. La podeu descarregar a la pàgina web del CEEB
www.elconsell.cat/elconsell/ceeb/images/noticies/documents/1617/1617ParteAccidents.pdf

