FEDERACIÓN VALENCIANA DE JUDO Y D.A.
Calle Daniel Balaciart, 4 · 1º – Oficina 7
46020 – VALENCIA
Telf. 963 92 06 30

CIR Nº 25

23-07-2021

HOMOLOGACIÓ 1º Y 2º DAN DEFENSA PERSONAL
L'Escola Federativa de la Comunitat Valenciana i per delegació de l'Escola Federativa Nacional,
convocarà en la present temporada, cursos formatius per a l'Homologació/Convalidació de 1º I 2º Dan de Defensa
Personal segons Reglament de l'Escola Federativa Nacional. En ells podran participar tots aquells esportistes que
complint els requisits establits i tenint graus de Judo y/o Esports Associats vullguen obtindre el 1r o 2n Dan de
Defensa Personal.
Encara no tenim calendari establit, però sí ens comuniquen que probablement seran els primers caps de setmana
de cada mes.
Abans de preparar el calendari, necessitem saber quants esportistes estarien interessats, per a així decidir si
s'organitzen o no els cursos. És per això que sol·licitem que des del club ens feu arribar una llista (a manera de
preinscripció) dels interessats en estos cursos abans de que finalitze el mes de juliol.
REQUISITS Y DOCUMENTACIÓ: Els participants hauran d'inscriure's als 8 cursos que són necessaris per a
poder homologar, ABANS DEL 1r CURS QUE ES REALITZE. Si no hi ha suficients inscrits, no realitzarem
els cursos."
- Registre Personal Cinturó Negre Defensa Personal actualitzat (còpia per correu electrònic)
- Llicència en vigor de Defensa Personal
- Inscripció del club a què pertanguen (amb el segell i la firma) . Una única inscripció per temporada.
- Justificant bancari del pagament (còpia per correu electrònic)
- Vist i plau del president si es pertany a una altra federació.
- El dia del curs, els assistents hauran de presentar-se mitja hora abans de l'inici per a Control de
Documentació."
Per a homologar 1r Dan

Per a homologar 2n Dan

-24h de cursos (15€ cada curs de 3h.)

-24h de cursos (15€ cada curs de 3h.)

- prova de nivell (40€)

- prova de nivell (50€)

-ser 1r Dan o més de Judo i/o D.A.

-ser 4t Dan o més de Judo i/o D.A.

-tindre llicència i RPCN de Defensa Personal

-tindre llicència i RPCN de Defensa Personal

Els candidats per a poder realitzar la prova de nivell, hauran de tindre tramitada la documentació i abonades les
taxes corresponents.
Una salutació
Escola Federativa FEDERACIÓ VALENCIANA DE JUDO

