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I TAIKAI D´ARTS MARCIALS 2012
El 29 de setembre d’enguany , tindrà lloc el “ I Taikai d´ Arts Marcials de la Federació Catalana de Judo i D.A.”,
l’objectiu del mateix es donar a conèixer totes les nostres disciplines amb una gran exhibició, on tots esteu
convidats a participar.
El preu de la inscripció serà de 5,00 € per participant i els diners recaptats seran destinats a una O.N.G.
S’ ha fixat un màxim de participants de 50 esportistes per disciplina , i les categories participants aniran des de
Infantil fins a Sènior, per ordre d’inscripció.
Demanem la vostre col·laboració fent la màxima difusió d’aquest esdeveniment, a fi de poder aconseguir els
nostres objectius.
Tot seguit us adjuntem la informació:
DATA:

29 DE SETEMBRE DE 2012

LLOC:

LLARS MUNDET
Passeig Vall Hebrón, 171
BARCELONA
09’00 a 09’30 h escalfament general
09’30 a 11’30 h treballs específics de cada disciplina
11’30 a 11’45 descans
11’45 a 12’45 treball lliure

HORARI:

PREU:

5 euros, caldrà presentar el comprovant de pagament amb l´inscripció a
l´arribada de la trobada

OBSEQUI:

Cada inscrit rebrà com obsequi un lot de productes de la Federació.

TATAMIS:

7

EXHIBICIÓ:

Demostració lliure en cadascuna de les disciplines amb una duració de 5
minuts.

EDATS:

S´aconsella una edat mínima de 12 anys.

INSCRIPCIONS: A les oficines de la
Federació Catalana de Judo, o bé
per mail
(federacio@fedecatjudo.cat) o fax al 93.747.97.58, fins les 14 h del dijous 20
de setembre. Caldrà enviar el full d´inscripció que s´adjunta cumplimentat junt
amb l´ordre de transferència al número de compte del Banc Santander:
0049 4709 44 2316028556
NOTA:

Rebeu una cordial salutació,
Fermín Parra
President

Es prega que els Mestres interessats en participar-hi ho facin saber amb la
major brevetat possible al Delegat de la disciplina que correspongui abans
del dia 10 de setembre.
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FULL D´INSCRIPCIÓ
Demanem a tots els clubs interessats ens facin arribar el full d’inscripció ABANS del DIJOUS 20 de
SETEMBRE per poder preparar degudament l´activitat.
CLUB ________________________________________________________________________
DISCIPLINA __________________________________________________________________
Dades de contacte responsable:
NOM ________________________________________________________________________
Tfn. ________________________________ e-mail: ___________________________________

RELACIÓ INSCRITS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOM I COGNOMS

CATEGORIA

Import a ingressar: ___ x 5 = ______
*Presenteu aquest full, juntament amb el comprovant de pagament a l´arribada de la competició per
recollir el vostre obsequi.
Amb aquesta signatura asseguro que tots els esportistes del club participants en el “Taikai” estan
federats el curs 2012-2013 a la Federació Catalana de Judo i que gaudeixen d’una assegurança
mèdica esportiva.

Signatura

