Data: 02.04.15

Circular wu shu núm. 1

Examen Tècnic Pas de Grau de 1r a 3er Dan de Wu shu
Polisportiu de Badía del Vallès
Avda Via de la Plata, s/n
BADIA DEL VALLÈS
Dissabte, 25 d´abril de 2015
A les 09:30 hores

LLOC
DIA
HORA

Per a Primer Dan 142,50 €
Per a Segon Dan 196,00 €
Per a Tercer Dan 233,00 €

PREUS

INSCRIPCIONS

A la Federació Catalana de Judo i D.A.,
fins les:
14:00 hores del divendres 17 d´abril de
2015.

“Veure Nota adjunta”

Els preus inclouen els Drets d’Examen i el Diploma. No inclouen:
Carnet d’Examen de l’Escola Federativa Nacional (30,00€)

NOTA
(Molt Important)

No s’acceptarà en cap cas inscripcions fora de termini, ni tampoc
inscripcions que no tinguin tota la documentació entregada i en regla a la
federació incloent la totalitat del pagament dels drets d’examen.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
1. Carnet d’Examen de l’Escola Federativa Nacional. “Original”(per a
tots els candidats). No escanejar.
2. Fitxa General de la RFEJYDA (per a tots els candidats). Disponible a:
http://www.fedecatjudo.cat/area-administrativa/formularis/178
3. Fotografia mida carnet (per a tots els candidats). Es pot escanejar i
enviar per correu electrònic.
4. Fotocòpia del DNI (per a tots els candidats). Es pot escanejar i enviar per
correu electrònic.

5. Carnet de Kyus. “Original” amb tots els segells de graus (només per als
candidats a primer Dan). No escanejar.
6. Llicències:
6.1 De marró a primer DAN: estar en possessió de les tres
darreres llicències federatives, o bé cinc alternes inclosa l’actual.
6.2 De primer a segon Dan: estar en possessió de dues
llicències federatives des de l’obtenció del primer Dan (inclosa
l’actual).
6.3 De segon a tercer Dan: estar en possessió de tres llicències
federatives des de l’obtenció del segon Dan (inclosa l’actual).

El Carnet d’examen de l’EFN, s’haurà de passar a recollir per la
Federació abans de presentar tota la documentació exigida.
El formulari de la fitxa General el podreu trobar a l’apartat
d’administració de la nostra web:
http://www.fedecatjudo.cat/area-administrativa/formularis/178
No s’acceptarà cap documentació
que no sigui degudament complimentada.

Delegat Wu shu
Miguel A Cantero

ViP
Fermín Parra Berguices
President

