Data: 13.06.12

Circular judo núm: 40

REPÀS D’EXAMEN DE PAS DE GRAU DE 1r A 6è DAN
El Departament d’ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A.,
comunica a tots el interessats en presentar-se al proper examen de pas de grau
que es realitzarà a Girona, el proper 14 de juliol. Que ofereix la possibilitat de
poder assistir de forma voluntària a repassar (donar-li una ullada prèvia al examen
preparat per un examinador) els continguts, les kates i els treballs tècnics dels
diferents exàmens de pas de grau. Per aquest repàs d’examen, el Departament
d’ensenyament d’aquesta federació, proporcionarà uns examinadors/professors
per aquest fi.

Molt Important:
El repàs serà exclusivament una posta a punt de l’examen. En cap cas
serà una sessió 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.

- LLOCS DE REPÀS, EXÀMENS A REPASSAR I DIES DE REPÀS:
•

Gimnàs Esport 7 Judo
Flor de Lis, 34-36, baixos
08242 Manresa
Tel. 93 874 58 61
Correu Electrònic: esport7@esport7.cat
Data de repàs: 29/06/12 (divendres)
Horari de repàs: 18:00 a 20:30 h.
Exàmens a repassar: de 1r a 6è Dan
Examinador/Professor: Maurici Casasayas 7è Dan

•

Gimnàs Judo Tao
Ave María, 7-9
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 372 16 02
Correu Electrònic: judotao@judotao.com
Data de repàs: 23/06/12 (dissabte)
Horari de repàs: 16:00 a 18:30 h.
Exàmens a repassar: de 1r a 6è Dan
Examinadors/Professors: Diego Fernández 7è Dan i Antonio Jiménez 6è Dan

•

Judo Gimnàs La Llagosta
Santa Rosalia, 20
08120 La Llagosta
Tel. 93 560 40 89 (contacte: 15:00 a 21:00 h. dill., dim., div.)
Correu Electrònic: judolallagosta@gmail.com
Data de repàs: 26 i 28/06/12 (dimarts i dijous)
Horari de repàs: 19:00 a 21:30 h.
Exàmens a repassar: de 1r a 4t Dan
Examinador/Professor: Josep Lluís Mantecón 5è Dan

•

Esportiu Badrena
Galileu, 142
08028 Barcelona
Tel. 93 490 56 44
Correu Electrònic: joaquimh60@gmail.com
Data de repàs: 30/06/12 (dissabte)
Horari de repàs: 10:30 a 13:00 h.
Exàmens a repassar: de 1r a 4t Dan
Examinador/Professor: Joaquim Hernàndez 5è Dan

Preu:
El preu unitari d’aquesta sessió de repàs és de 15 €. Aquesta quota només
ha de pagar-la el judoka que es presenti a examen (Tori). En el cas que l’Uke es
presenti a examen també l’haurà de pagar.
La
quota
del
repàs
d’examen
s’haurà
de
lliurar
a
l’examinador/professor a l’hora de la realització de la sessió (no lliurar a la
Federació).

Inscripcions:
Les inscripcions es faran mitjançant el formulari adjunt. Aquest s’haurà
d’enviar per correu electrònic a la Federació Catalana de Judo i D.A i al club de
Judo on es realitzi el repàs d’examen. És a dir, s’haurà de notificar a la
Federació i al mateix temps l’interessat posar-se en contacte amb el
examinador/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 que varien depenent del club on es realitzin.

Fermín Parra
President

Albert Pujol
Dept. d’Ensenyament

Formulari:
(Enviar per correu electrònic a la Federació i al club de repàs d’examen)

INSCRIPCIÓ: REPÀS D’EXAMEN DE PAS DE GRAU

El / La sotasignant està interessat en inscriure’s en el repàs d’examen de pas de
grau:

Cognoms: ______________________________________________________

Nom: __________________________________________________________

Correu electrònic: _________________________________________________

Telèfon de contacte: ______________________________________________

Club: ___________________________________________________________

Dan a examinar-se: _______________________________________________

Via d’examen (competició, tècnica): __________________________________

Club on anirà a fer el repàs: _________________________________________

Signatura

