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PARA  COÑECEMENTO: TODOS OS CLUBS DE WUSHU  
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FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E  D.A. - www.fgjudo.com      pier@fgjudo.com 
Entidade de utilidade pública conforme a lei 3/2012, do 2 de abril e Inscrita no Rexistro de Clubs e Federacións da Xunta de Galicia nº 331  

Praza Agustín Díaz nº 3 (Polideportivo  Elviña)- 15008 A CORUÑA - TLF. 981.133758  FAX 981.132440 
 

      
 

 

VºBº: 

 

TEXTO: Para debido coñecemento e difusión de todos os interesados remítese información referente a: 

 

COPA DEPUTACIÓN DE OURENSE DE QINGDA   
 

 

DATA: Domingo 10 de abril de 2016 
 

LUGAR: Pazo dos Deportes “Paco Paz” - Ourense 
 

PESADA Das 10:00 h. ás 11:00h. 
 

HORA: De 11.00 a 13.30h. 
 

PARTICIPANTES: Deportistas federados en clubs homologados na FGJEDA na actual tempada. 
 

MODALIDADES: 

 

QINGDA  
Este é un campionato de promoción deportiva para incentivar a participación.  
Non haberá categoría de Sandá e tampouco golpes fortes. Só marcar o punto. 
 

 

CATEGORÍAS: 

 

- PREALEVÍN: De 5 a 8 anos 
- ALEVÍN:  De 9 a 11 anos 
- INFANTIL:  De 12 a 14 anos 
- CADETE: De 15 a 16 anos (nados nos nos 2000 e 2001) 
- XUVENIL:  De 17 e 18 anos (nados nos anos 1998 e 1999) 

 

 

NORMAS: 

 

 As proteccións homologadas para a competición son da marca Kwon e nas cores 
vermella e negra (segundo equipamento) 

 Todos os clubs deberán ter 2 xogos de proteccións homologadas para os torneos, 1 
vermello e 1 negro (cascos, petos, luvas, cóquellas, bucais e caneleiras) 

 Traxe de Wushu do ximnasio. 

 En Qingda faranse 2 asaltos de 1,30 minutos con tempo corrido. 

 Nas categorías infantís 1 minuto. 

 Seremos totalmente estritos en canto ás licenzas, horarios e categorías. Non se 
flexibilizarán en canto ó peso, inscrición ou categoría. 
IMPORTANTE 

 Pesar ben aos cativos.  

 Temos que ter as listas feitas, con antelación á competición, con rapaces de idade e 
peso similar (2, 3 kg. de diferenza como máximo según idade). Se hai moita 
diferenza de peso, terán que ir con rapaces de diferente categoría pero peso similar, 
ou non poderán competir. 

 

 

INSCRICIÓNS: 

 

Deberán enviar a folla de inscrición (debidamente cuberta) ata as 12h do día 1 de abril aos 
correos electrónicos pier@fgjudo.com e jgago@dinamictaiji.com unha vez finalizado o prazo 
non se admitirán mais inscricións. 
 

 

O Dtor. Dpto. Wu-Shu 

 
Asdo. José Gago Garrido 
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