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19è SEMINARI CATALÀ D’ARBITRATGE 2012
Benvolguts presidents i directors,
Amb la finalitat d’instruir tècnica i puntualment al col·lectiu arbitral català, el Departament
d’Arbitratge d’aquesta Federació Catalana estableix la celebració del “XIXè SEMINARI CATALÀ
D’ARBITRATGE” que té lloc anualment i, sempre després del Seminari del C.N.A. de la Federació
Espanyola de Judo.
Aquest any se celebrarà el DISSABTE 15 de desembre de 2012, a:
COL.LEGI MARISTES LA IMMACULADA
C/ València, 370
BARCELONA
amb l’horari següent,
Obertura
Clausura

A les 16’30 hores
A les 19’30 hores aprox.

Es prega la màxima puntualitat a l’inici del Seminari.
Amb motiu de saber amb exactitud la gent que hi assistirà, i a la fi que tothom disposi de les
fotocòpies del document de treball que es lliurarà als assistents, s’estableix una inscripció que
haurà d’arribar a aquesta Federació abans del dia 12.12.12 (dimecres).
QUOTA D’INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
S’adjunta full d’inscripció.
Aquest Seminari es considerará d’assistència obligatoria per a tot el col.lectiu d’arbitres de Judo
d’aquesta Federació Catalana
Aquest Seminari també va adreçat a tots aquells entrenadors i/o competidors interessats en
conèixer els canvis de reglament d´aplicació obligatòria a partir del dia 1 de gener de 2013, i
es per això que creiem molt important la presència del màxim número d’ells i per que no els hi
quedi cap dubte en la seva aplicació. També servirà per aclarir tota mena de dubtes sobre altres
aspectes del reglament que calgui explicar.
El Seminari s’impartirà en sala didàctica. Tant l’uniforme arbitral com el judogui són innecessaris.
Tots els participants hauran de portar material d’escriptori.
Tots els àrbitres que NO assisteixin a aquest Seminari, es consideraran NO actualitzats i, per
tant, no podran arbitrar durant l’any 2013. Tanmateix, els àrbitres nacionals que no hi
assisteixin no podran arbitrar cap Campionat d’Espanya ni activitat organitzada per la RFEJYDA
l’any 2013.

Fermín Parra Berguices
President

Departament d´arbitratge
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

COGNOMS ---------------------------------------------------------------------------------------------

NOM -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ADREÇA -------------------------------------------------------------------------------------------------

TELÈFON --------------------------- E MAIL -----------------------------------------------------------

ÀRBITRE, CATEGORIA (només col.legiats)----------------------------------------------------

ENTRENADOR, CATEGORIA ----------------------------------------------------------------------

CLUB -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Signat:

A retornar abans del dimecres 12.12.12

