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CURSOS 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 pas de graus de Defensa Personal segons Reglament de l'Escola Federativa Nacional.  

A causa de la crisi sanitària, aquests cursos tindran un aforament limitat de 20 persones  

  

(DEFENSA PERSONAL-FORMACIÓ)   .............................  JUDO CLUB ALACANT                           

23 GENER (16.00 A 19.00) (AJORNAT)             

20 FEBRER (16.00 A 19.00)    (AJORNAT)          

20 MARÇ (16.00 A 19.00)    

03 ABRIL (16.00 A 19.00)         

17 ABRIL (16.00 A 19.00)  

01 MAIG (16.00 A 19.00)         

22 MAIG (16.00 A 19.00)          

19 JUNY (16.00 A 19.00)          

18 SETEMBRE (16.00 A 19.00)         

23 OCTUBRE (16.00 A 19.00)         

20 NOVEMBRE (16.00 A 19.00)         

18 DESEMBRE (16.00 A 19.00)   

PARTICIPANTS:  

Podran participar tots aquells cadets, júniors i absoluts que siguen cinturons marrons i negres de Defensa personal 
i que desitgen passar de grau pel sistema d'hores formatives d'acord amb la normativa vigent. 

El número mínim d'inscrits per a poder realitzar el curs serà de: 

10 per a 1r, 2n i 3r Dan  

  8 per a 4t Dan 

  6 per a 5é Dan 
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REQUISITS I DOCUMENTACIÓ:  

Els participants caldrà que presenten  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 al qual pertanguen (amb el segell i la signatura ). Una única inscripció per temporada. No 
serà necessari presentar inscripció cada vegada que s'assistisca a un curs, amb presentar-la una vegada, serà 
suficient. 

- Justificant bancari del pagament (còpia per correu electrònic) 15€ per curs 

- Vistiplau 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 caldrà que tinguen  tramitada la documentació i 
abonades les taxes corresponents a l'examen del grau al qual accedeixen. El club al qual pertany l'aspirant haurà 
de tindre abonada la quota nacional de Defensa Personal de la temporada, a més d'estar degudament col·legiat el 
seu professor. Serà obligatori que tots els participants porten el judogui blanc. Per a realitzar la prova de pas de 
grau el candidat farà perella amb els assistents al curs. 

INFORMACIÓ A TINDRE EN COMPTE AMB EL SISTEMA PER AL  PAS 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.) 

- Cada pas de grau requereix un mínim d'hores (Exemple: 1r Dan 18h) 

- Amb aquests cursos es reduirà un any el temps de permanència indicat en el RPCN per a passar al següent grau. 

- El candidat podrà ser examinat en finalitzar el curs, pels mateixos professors que l'imparteixen.   

  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. 

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb Antonio Mariano Caracena  

Una salutació 

 

Escola Federativa FEDERACION VALENCIANA DE JUDO 


