DATA: 05.11.18

ORIXE:

CIRCULAR XERAL Nº:

ESCOLA FEDERATIVA

Anula a:

PARA COÑECEMENTO:
ASUNTO:

05-18

de data:

TODOS OS CLUBES
ANEXOS EXAME TÉCNICO DE DEFENSA PERSOAL

(*) SOLICITUD DE PUNTOS
DESCARGAR DE LA WEB FORMULARIO DE SOLICITUD
DE PUNTOS EN LA SECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
ENVIAR A datos@fgjudo.com

COTAS XERAIS EXAMES
Candidato a:
(Sinalar cunha cruz)

Dereitos do exame e Tribunal Exame F.G.J
Tramitación de expediente

1º DAN
2º DAN

Diploma Nacional
RFEJYDA

Total

49,20 €
78,60 €

149,20 €
178,60 €

100.00 €
100.00 €

A presente folla de inscrición e a documentación solicitada debe ser remitida á Federación Galega de Judo antes
do día 30 novembro xunto có xustificante do pagamento da cota correspondente na conta:
LA CAIXA: ES33 / 2100 / 4831 / 9822 / 0000 / 8802

(ANEXO II)
REQUISITOS CANDIDATOS A EXAME

Xerais
Fotocopia DNI
Orixinal do carné de graos da RFEJEDA para 1º DAN, fotocopia cinto negro para o resto.
1 Foto dixitalizada tamaño carné actualizada.

Para 1º DAN
1.- 15 anos cumpridos na data do exame.
2.- Estar en posesión de 3 licenzas federativas nacionais consecutivas ou 5 alternativas, incluídas en ámbolos
dous casos a da tempada actual.
3.- pertencer a un club homologado na FGJUDO e na RFEJEDA no ano en curso.
4.- O mestre co presenta a exame deberá estar colexiado na FGJUDO e na RFEJEDA no ano en curso.
5.- Enviar a documentación completa a FGJUDO antes do exame.

Para 2º,3º, 4º, 5º e 6º DAN
1.- Cumprir o tempo de permanencia e a idade regulamentaria na data do exame.
2.- Estar en posesión das licenzas federativas segundo a normativa recollida no anexo IV
3.- pertencer a un club homologado na FGJUDO e na RFEJEDA no ano en curso.
4.- O mestre co presenta a exame deberá estar colexiado na FGJUDO e na RFEJEDA no ano en curso.
5.- Enviar a documentación completa a FGJUDO antes do exame
*Para todas as categorías de Danes será imprescindible enviar a Ficha da RFEJYDA debidamente cumprimentada
En aras a dar cumprimento ao RGPD (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 que entrou en vigor o 25 de maio de 2016 aínda que de plena
aplicación desde o 25 de maio de 2018, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e seguindo as
recomendacións e Instrucións emitidas pola Axencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.) aproveitamos para informarlle que a FEDERACION GALEGA DE JUDO e DEPORTES
ASOCIADOS procederá a tratar os datos de carácter persoal que vostede. proporcionounos previamente, de xeito lícito, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e
actualizada coa finalidade de manter as nosas relacións contractuais, comerciais e profesionais que nos unen a vostede, así como para o envío de comunicacións postais,
telemáticas, ou por outros medios, con ocasión de acontecementos puntuais, ou en certos períodos do ano, que poidan ser de interese do afectado.
Todos os datos contan co compromiso de confidencialidade, coas medidas de seguridade establecidas legalmente e baixo ningún concepto son cedidos ou tratados por terceiras
persoas, físicas ou xurídicas, sen o previo consentimento, salvo naqueles casos nos que fora imprescindible para a correcta prestación do servizo. É por iso que FEDERACION
GALEGA DE JUDO e DEPORTES ASOCIADOS comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos. De
acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade
e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos dirixíndose a:
FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D.A. - www.fgjudo.com

datos@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
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(ANEXO III)
NORMATIVA LICENZAS RFEJEDA

- EXAME TÉCNICO – 1º a 6º DAN
De acordo coa normativa RFEJEDA particípase que para a obtención dos Danes expedidos pola Escola
Federativa, os aspirantes deberán posuír as seguintes Licenzas nacionais e cumprir os seguintes tempos de
permanencia.

LICENZAS
De Marrón a 1º DAN
De 1º a 2º DAN

Tres derradeiras licenzas consecutivas ou cinco alternas
Dúas licenzas de 1º DAN

A partir do 1º DAN as licenzas para a obtención dos sucesivos danes deberán corresponder aos anos de
permanencia no grao que posúa.
NESTE CÓMPUTO DEBERÁ ESTAR INCLUÍDA A LICENZA CORRESPONDENTE AO ANO DO EXAME

TEMPOS DE PERMANENCIA
VÍA TÉCNICA
De Marrón a 1º DAN
De 1º a 2º DAN

Dous anos de cinto MARRÓN.
Tres anos de cinto negro 1º DAN.

ASDO. EDUARDO GALÁN PALLA
Vicepresidente 1º Federación Galega de Judo
Director Escola federativa FGJUDO

En aras a dar cumprimento ao RGPD (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 que entrou en vigor o 25 de maio de 2016 aínda que de plena
aplicación desde o 25 de maio de 2018, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e seguindo as
recomendacións e Instrucións emitidas pola Axencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.) aproveitamos para informarlle que a FEDERACION GALEGA DE JUDO e DEPORTES
ASOCIADOS procederá a tratar os datos de carácter persoal que vostede. proporcionounos previamente, de xeito lícito, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e
actualizada coa finalidade de manter as nosas relacións contractuais, comerciais e profesionais que nos unen a vostede, así como para o envío de comunicacións postais,
telemáticas, ou por outros medios, con ocasión de acontecementos puntuais, ou en certos períodos do ano, que poidan ser de interese do afectado.
Todos os datos contan co compromiso de confidencialidade, coas medidas de seguridade establecidas legalmente e baixo ningún concepto son cedidos ou tratados por terceiras
persoas, físicas ou xurídicas, sen o previo consentimento, salvo naqueles casos nos que fora imprescindible para a correcta prestación do servizo. É por iso que FEDERACION
GALEGA DE JUDO e DEPORTES ASOCIADOS comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos. De
acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade
e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos dirixíndose a:
FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D.A. - www.fgjudo.com

datos@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
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