
 

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA JUNIOR  

MASCULI I FEMENI 
 

 
Data de l´Activitat i lloc: 

 
16 DE MAIG 2021 (Edició 2021) 
 
A partir de les 9h. 
(al sorteig sortiran les franges horàries de participació) 
 

AL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS EL MORELL 
Av. dels Països Catalans, 6 
43760-El Morell (Tarragona) 

 
Últim día de inscripció:  

 
9 DE MAIG DE 2021 
 
Inscripció per l´oficina virtual per a COMPETIDORS i COACHS, (no podrà accedir 
al Poliesportiu cap COMPETIDOR o COACH, que no consti a l´oficina virtual, es 
demanarà el DNI per indentificar-se)  

 

Sorteig Informàtic: Es publicarà a la Web de la Federació abans del Campionat. 

 

Requisits i documentació 
requerida per a participar: 

Nascuts als anys: 2004-2005-2006. 
Cinturó mínim masculí: VERMELL 
Cinturó mínim femení: BLAU 
 

• Drets de inscripció competidors: 10€ 
 

• Carnet de graus actualitzat a l´oficina virtual. 

• Llicència actualitzada. 

• Llicència federativa actualitzada del professor. 

• Dni actualitzat a l´oficina virtual.  

• Permís patern per als menors de 18 anys (s´entregarà amb la 
declaración Responsable.  

• Declaració Responsable COVID-19 

 

Pesada: El mateix dia de la competició, presentant el DNI i la llicència originals,  
 

Material Obligatori: Està previst que es faci amb petos electrónics de DAEDO. 
Per si de cas portar:  Casc, protector de tronc homologat, protector d´avantbraç 
i d´empenya, conquilla, canyenllera, protector bucal i guantilles. 
 

Trofeus: • Copa i medalla pel primer classificat.  

• Medalla pels segons i tercers.  

• Copa pels tres primers equips classificats (masculí i femení). 
 

Per recollir els trofeos els competidors aniran en dobok o en xandall. 

Barem: 
 

Or: 7 punts.        Argent: 3 Punts.      Bronze: 1 Punt. 

Pesos JUNIOR: MASCULI CATEGORIES FEMENI 

- 45 Kg M.MOSCA -42 Kg 

45-48 Kg MOSCA 42-44 Kg 

48-51 Kg GALL 44-46 Kg 

51-55 Kg PLOMA 46-49 Kg 

55-59 Kg LLEUGER 49-52 Kg  

59-63 Kg SUPER LLEUGER 52-55 Kg 

63-68 Kg S. MIG 55-59 Kg 

68-73 Kg MIG 59-63 Kg 

73-78 Kg S. PESAT 63-68 Kg  

+78 Kg PESAT +68 Kg 



 

 
 

 
 
Notes: 

 
 
És requisit indispensable per accedir al recinte que cada competidor, presenti 
el seu Dni original i la seva llicència. 
 
No s´acceptarà la inscripció de cap club que no tingui abonada la quota de club 
i col.legiatura de professor de l´any 2021 
 
 

Important: El Comité Executiu de la W.T.F. i l´Assemblea General de la F.E.T. van acordar 
que als campionats es sancionarà d´acord amb el Reglament Internacional 
d´Arbitratge les gesticulacions i gestos ostensibles dels coachs durant el 
combat, recordant que les sancions previstes poden arribar a la desqüalificació 
del competidor i del coach. 
Els actes anteriorment citats inciten a la violència i als desordres tant del públic 
com dels participants, i va contra el Reial Decret sobre violència a l´esport i el 
Reglament de Disciplina Esportiva, a més de l´espectacle deplorable i tan 
perjudicial pel Taekwondo que donen els infractors d´aquestes regles. 
 

 
 
 
 
 
Signat: 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENT 

Antonio Toledo Munuera 

 

Barcelona, maig 2021 
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