Data: 16.02.11

Circular D.A. núm.: 11

Examens de Pas de Grau de 1er a 3er Dan d’ AIKIDO
Benvolguts Presidents i Directors,
Us comuniquem la celebració d’ exàmens de Pas de Grau de Cinturó Negre 1er,
2on, i 3er Dan d’Aikido, sota les condicions següents:
ORGANITZACIÓ: Departament d´Aikido de la Federació Catalana de Judo i D. A.
LLOC:

CLUB ARVI
C/ Pau 30 08290 Cerdanyola Del Valles

DATA I HORA:

Dissabte 11 de Juny de 2011
Hora d’inici: 10h (Presentar-se 30 minuts abans)

PREUS:
Per a Primer Dan 133,00€
Per a Segon Dan 182,00€
Per a Tercer Dan 217,00€
Els preus inclouen els Drets d’Examen i el Diploma; no obstant, no inclouen el Carnet
d’Examen de l’Escola Federativa Nacional (Registre personal) (29 €)
PRE-INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA:
Tots els candidats interessats a realitzar l’examen en aquesta convocatòria hauran
d’enviar el full de pre-inscripció adjunt a aquesta circular i l’abonament inicial de 50 €
abans del divendres 13 de maig.
Els exàmens es realitzaran si existeix el nombre suficient de candidats exigits per
l’Escola Federativa Nacional.
Amb la nova normativa de l’Escola Federativa Nacional i segons es va parlar en la
reunió de principis d’any per a tots els Clubs i Professors federats, s’exigirà a tots els
candidats a examen un mínim de participació dintre dels entrenaments federatius
previstos dins la temporada.
INSCRIPCIONS i DOCUMENTACIÓ : A la Federació Catalana de Judo i D.A., fins les
14h del dimarts dia 7 de juny de 2011.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A TOTS ELS CANDIDATS:
1. Carnet d’Examen de l’Escola Federativa Nacional (Registre Personal)
2. Fitxa General de la RFEJYDA
3. Certificat d’hores signat per un Mestre Nacional amb col·legiatura en vigor
4. Tres fotografies mida carnet
5. Fotocòpia del DNI
6. Carnet de Kyus original amb tots els segells de graus (només per als candidats a
primer Dan)
7. Llicències:
7.1 De marró a Primer DAN: estar en possessió de la llicència federativa de les
temporades 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011, o bé cinc alternes inclosa l’actual.
7.2 De primer a segon Dan : estar en possessió de dues llicències federatives des de
l’obtenció del primer Dan (inclosa l’actual).
7.3 De segon a tercer Dan: estar en possessió de tres llicències federatives des de
l’obtenció del segon Dan (inclosa l’actual).

Nota: Els fulls de Certificat d’hores i la Fitxa general de la RFEJYDA les podeu trobar a
l’apartat ADMINISTRACIÓ de la web federativa (www.fedecatjudo.cat)

TRIBUNAL D’EXAMEN configurat per els Mestres Nacionals Col-legiats:
-Miguel Ángel Monreal C.N. 6è Dan
-Salvador Pérez. C.N. 5è Dan
-Rubén Varona C.N. 4rt Dan

Pedro M. Ruiz Uriarte
President

Comissió d’ Aikido

EXAMEN TÈCNIC DE PAS DE GRAU DE 1er A 3er DAN D’AIKIDO
PRE-INSCRIPCIÓ (Fins divendres 13 de maig de 2011)

El / La sotasignant sol·licita la seva inscripció a l’examen de pas de Grau de
Cinturó Negre ___________ Dan d’Aikido.

Cognoms: ____________________________________________________________

Nom:_________________________________________________________________

Correu electrònic: ______________________________________________________

Telèfon: _______________________________________________________________

Club: _________________________________________________________________

Signatura
La sol·licitud s’enviarà a la Federació per e-mail (federacio@fedecatjudo.cat)
o per fax (93.747.97.58) i l’abonament es podrà fer efectiu en les oficines de
la Federació o per transferència al compte B Sabadell – Atlántico 0081 0057
33 0001389340

