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TROFEU DE NADAL 2021 

 
KATA INDIVIDUAL 

 
 

LLOC:  Pavelló del Prat Gran, carrer prat gran, 2-4, Escaldes – Engordany. 

 

DIA: Dissabte dia 04 de desembre de 2021. 

 

HORARI: Inici de la primera categoria – 09.00 H. 

Entrada esglaonada dels competidors seguint el Protocol del Trofeu de Nadal 2021. 

 

ENTITATS: Podran participar totes aquelles entitats federades en 2021. 

 

COMPETIDORS: Tots aquells que tenen llicència per aquest 2021.  

Cadascun dels competidors haurà de presentar l’autorització paterna (FAndKarate) per 

als menors de 18 anys, així com el passaport federatiu 2020. 

 

CATEGORIES: 

- Si una categoria té menys de dos competidors, aquesta restarà anul·lada. 

- Si no hi hagués suficients competidors en una categoria, podrien agrupar-se, 

sempre en categories superiors (mai en categories inferiors). 

- En totes les categories NO hi haurà repesca per la disputa dels tercers llocs. 

 

KATA BENJAMI MIXTE (6-7 ANYS), 

KATA ALEVI MIXTE (8-9 ANYS), 

KATA INFANTIL MIXTE (10-11 ANYS), 

KATA JUVENIL MIXTE (12-13 ANYS). 
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DOCUMENTACIÓ: Passaport federatiu vigent. 

 

ARBITRATGE: Segons la normativa FAndKarate. 

 

TROFEUS: Tindran trofeu els primers, segons i tercers classificats. 

 

INSCRIPCIONS: Via online a través de la web de la FAndKarate (fandkarate.com). Hi 

ha de termini fins al divendres dia 26 de novembre a les 23:59 h. 

 

OBSERVACIONS:  

- No es permetrà l’accés a l’àrea de competició a qui no sigui competidor, 

delegat de club o membre de la FAndKarate. 

- Tots els competidors, una vegada acabada la competició, hauran d’abandonar 

el recinte del Pavelló, seguint el Protocol del Trofeu de Nadal 2020. 

 

 

 

 

Ordino, 11 de novembre de 2021 
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