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CIR Nº 28

30-09-2021

CALENDARI CURSOS FORMACIÓ
AIKIDO

L´Escola Federativa de la Comunitat Valenciana i per delegació de l´Escola Federativa Nacional,
convoca per a la present temporada, cursos formatius per a pas de graus, segons Reglament de l´Escola
Federativa Nacional. En ells podran participar tots los aikidoques de cualsevol Autonomía que cumplisquen amb
els requisits baix exposats.
Degut a la crisi sanitaria, estos cursos tindràn un aforament limitat de 20 persones, motiu pel qual es
seguirà rigorosament l´ordre de les inscripcions.
PARTICIPANTS:
Podran participar tots els aikidocas cadets, júnior i absoluts que siguen cinturons marrons i negres i que desitgen
passar de grau pel sistema d'hores formatives d'acord amb la normativa vigent.
REQUISITS i DOCUMENTACIO:
Els participants hauran de presentar a la Federació la següent documentació, sempre 1 setmana abans de la
celebració del curs:
- Registre Personal Cinturó Negre actualitzat (còpia per correu electrònic)
- Llicència en vigor
- Inscripció del club a què pertanyen (amb el segell i la firma) .Una única inscripció per temporada. No serà
necessari presentar inscripció cada vegada que s'assistisca a un curs, de presentar-la una vegada, serà prou.
- Justificant bancari del pagament (còpia per correu electrònic) 20EUR per curs
- 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.
Els candidats, per a poder realitzar la prova de pas de grau hauran de tindre tramitada la documentació i abonades
les taxes corresponents a l'examen del grau a què accedixen. El club a què pertany l'aspirant haurà de tindre
abonada la quota nacional de temporada, a més d'estar degudament col·legiat el seu professor. Serà obligatori que
tots els participants porten el trage d'aikido reglamentari. Per a realitzar la prova de pas de grau el candidat
s'emparellarà amb els assistents al curs.
INFORMACIÓ A TINDRE EN COMPTE AMB EL SISTEMA PER AL PASSE DE GRAU:
(Es pot consultar amb detall en els art. 70, 71, 76.1 i 76.2 del Reglament Escola Federativa Nacional en la web de
la R.F.E.J.)
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- Cada pas de grau requerix un mínim d'hores (Exemple: 1r Dan 18 h)
- Amb estos cursos es reduirà un any el temps de permanència indicat en el RPCN per a passar al següent grau.
- El candidat podrà ser examinat al finalitzar el curs, pels mateixos professors que ho impartixen. El seu resultat
s'inclourà i per tant s'enviarà a la REFEJYDA en la pròxima acta d'examen de Tribunal que convoque la
Federació de Judo i D.A. Comunitat Valenciana
- Altres cursos formatius organitzats per la federació comptabilitzaran també com a hores formatives per al pas de
grau
Per a qualsevol dubte, posar-se en contacte amb Gonzalo Carratalá
Una salutació
Escola Federativa FEDERACIÓ VALENCIANA DE JUDO I. D.A.

Contingut dels cursos de formació d´Aikido

Cursos per 1ºDan .......................6 cursos o 18 hores
3º CURS ( 16-10-2021 ) (09.30 A 12.30 y de 14.00 a 17.00) CLUB HERCA DE TORRENT
Materia: formas de ataque y desplazamientos.

Cursos per 2º Dan..........................8 cursos o 24 hores

3º CURS ( 16-10-2021 ) (09.30 A 12.30 y de 14.00 a 17.00) CLUB HERCA DE TORRENT
Materia: desarrollo, del temchinage, tanto y yo.
Cursos per 3º Dan.............................. 10 cursos o 30 hores

3º CURS ( 16-10-2021 ) (09.30 A 12.30 y de 14.00 a 17.00) CLUB HERCA DE TORRENT
Materia:técnicas de Boken y Yo.
Cursos per 4º Dan

3º CURS ( 16-10-2021 ) (09.30 A 12.30 y de 14.00 a 17.00) CLUB HERCA DE TORRENT

Per als cursos del 2022 publicarem la circular al gener, però us adelantam dates previstes:
1ºcurs..............05-02-2022
2ºcurs..............05-10-2022
3ºcurs..............03-12-2022 (i prova de nivell)
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