Data: 24.04.18

Circular núm. 11

Ensenyament: Federació Catalana de Judo i D.A.

Assumpte:
PUBLICITAT DE CLUBS DE JUDO INTERESSATS EN OFERIR
REPÀS/PERFECCIONAMENT DELS EXÀMENS DE PAS DE GRAU
DE 1r-4t Dan. (Abans de la propera convocatòria d’examen del dia
14 de juliol de 2018 a les Llars Mundet)
El Departament d’Ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A
ofereix la possibilitat de donar publicitat als clubs de Judo interessats en
realitzar repassos i/o perfeccionament dels diferents nivells i vies dels exàmens
de pas de grau.
Aquest repàs i/o perfeccionament estarà adreçat als tots els afiliats de la
Federació Catalana de Judo i D.A. (amb llicència actualitzada) que de forma
voluntària estiguin interessats en assistir i es presentin a la propera
convocatòria d’examen del dia 14 de juliol d’enguany, a les Llars Mundet.
El repàs serà exclusivament una posta a punt de l’examen. En cap
cas serà una/es sessió/ns per aprendre continguts, kates i treballs
tècnics. Els aspirants als diferents Dans han d’anar al repàs amb l’examen
preparat, i l’objectiu de la sessió és prendre consciència dels punts febles per a
poder corregir-los prèviament a l’examen. És imprescindible que l’aspirant
interessat en el repàs dugui el seu Uke particular.
El preu d’aquesta/es sessió/ns el posaran de forma individual i particular
cada club de Judo que ofereixi el repàs.
El pagament de la/les sessió/ns s’hauran de lliurar al professor (in
situ) a l’hora de la realització del repàs/perfeccionament. En cap cas es
lliurarà a la Federació.
La quota només ha de pagar-la el judoka que es presenti a l’examen
(Tori). En el cas que l’Uke es presenti a examen també l’haurà de pagar.
Les inscripcions es faran directament al club que oferta el
repàs/perfeccionament mitjançant un formulari que enviarà la Federació en
una circular. Aquest un cop complimentat, s’haurà d’enviar per correu
electrònic a la Federació i al club de Judo on es realitzi el
repàs/perfeccionament. És a dir, s’haurà de notificar a la Federació i al
mateix temps l’interessat posar-se en contacte amb el professor del club en
qüestió, per a reconfirmar la realització de la sessió.

Les dates límit per realitzar les inscripcions hauran de ser 3 dies abans
de les sessions de repàs/perfeccionament que varien depenent del club on
es realitzin.

INFORMACIÓ NECESSÀRIA A PRESENTAR PELS
CLUBS DE JUDO INTERESSATS EN OFERTAR
SESSIONS DE REPÀS/PERFECCIONAMENT:











Professor/s: Nom i Cognoms, Titulació Esportiva Judo i Grau de Judo
Lloc de realització: Adreça complerta
Data/es:
Horari/s:
Tipus de Repàs/Perfeccionament: Definir i acotar a qui va adreçada la
formació. Exemples: 1r i 2n Dan només Kates, 1r, 2n i 3r Dan Vies
Tècniques, etc..
Preu: Quantitat. Aquest pagament s’haurà de realitzar al moment (in
situ) d’iniciar la sessió de repàs/perfeccionament. En cap cas
s’haurà de fer a la Federació
Nombre màxim de places al repàs/perfeccionament:
Telèfon Contacte:
Correu Electrònic Contacte:
Situació del lloc de la formació: Enllaç de google maps.

ELS
CLUBS
INTERESSATS
EN
OFERIR
EL
REPÀS/PERFECCIONAMENT,
HAURAN
D’ENVIAR
AQUESTA INFORMACIÓ PER A LA SEVA PUBLICACIÓ,

ABANS DEL DIA 04/05/18 (Divendres)

NOTA:
A banda dels clubs interessats en oferir el Repàs/Perfeccionament
dels examen de pas de grau, informen que duran el mes de juny la
federació té la voluntat d’organitzar, mitjançant uns tècnics
reconeguts/especialistes, un reciclatge de kates.
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