Data: 18.01.13

Circular judo núm:2

XXIV Trobada dels JudoXics

Benvolguts presidents i directors de club,
El dissabte 16 de Febrer 2013 es durà a terme la “ XXIV Trobada dels Judoxics “.
En aquesta ocasió “ la Jaqui “ens farà una Introducció al Ne Waza.
Després d’un escalfament general, és faran cinc zones de treball diferents, més una de tornada a la
calma i un espai lúdic.
Nota important:
Amb la finalitat de garantir un bon desenvolupament de la trobada tan sols podrán participar-hi 220
nens i nenes en cada un dels dos torns, arribada aquesta quantitat no s’acceptaràn més
inscripcions. Feu atenció a la data límit d’inscripció: 8 de febrer 2013.
Es demana que tots els professors i monitors que acompanyin als nens portin el seu judogui i que
acudeixin al pavelló a les 8:00 h. per poder fer una reunió explicativa del desenvolupament de la
trobada, per fer de suport a la Comisió infantil.
Dia : Dissabte 16 de febrer 2013
Poliesportiu OLIMPICS
Passeig Vall d´Hebron, 166-176
Barcelona - 08035
EDATS i HORA D’INICI :
Nens i nenes nascuts als anys 2003 – 2004
Concentració al Pavelló : 08.30 h.
Inici :
09.00 h. Final : 10.30 h.
Nens i nenes nascuts als anys 2005 – 2006 – 2007
Concentració al Pavelló : 10.30 h.
Inici :
11.00 h. Final : 12.30 h.
REQUISITS: Llicència federativa 2012 – 2013 Judoques practicants
NOTA: Per agilitzar el procès de control de llicències us agrairïem que ens envieu una relació dels
vostres inscrits amb el seu nom, número de llicència i club. Trobareu el formulari annexe a aquesta
circular.

Comissió Infantil

Fermín Parra
V. i P. President

COMISSIÓ DE JUDO INFANTIL

XXIV TROBADA DELS JUDOXICS ( Dissabte 16 de Febrer del 2013 )

FULL D’INSCRIPCIÓ
Enviamemt per e-email : gabirodriguez1972@hotmail.com
Demanem a tots els clubs interessats ens facin arribar el full d’inscripció ABANS DEL
DIMECRES 08 DE FEBRER per poder preparar degudament l’activitat.

CLUB _____________________________________________________________________
Dades de contacte
Persona responsable: ________________________________________________________
Tfn. ______________________ e.mail : _________________________________________
Nº Total de participants nascuts als anys 2003 – 2004 : __________________________
Nº Total de participants nascuts als anys 2005 – 2006 – 2007 : ___________________
Amb aquesta signatura asseguro que tots els esportistes del club participants en la
trobada estan federat el curs 2012 – 2013 a la Federació Catalana de judo i
gaudeixen d’una assegurança mèdica esportiva.

Signatura

NOTA : Es prega que si cap nen/a té al·lèrgia als rotuladors ho indiqui a l’arribada.

XXIV TROBADA DELS JUDOXICS ( Dissabte 16 Febrer del 2013 )
FULL D’INSCRIPCIÓ
Enviamemt per e-email : gabirodriguez1972@hotmail.com
CLUB: ______________________________________________________________________
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