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Circular núm. 13

NOTA INFORMATIVA URGENT
FASE SECTOR S21 –2013
Dissabte 9 de Març 2013, Alacant
Benvolguts presidents/es, directors/es i entrenadors/es de club.
Com ja sabeu, la delicada situació econòmica de la Federació Catalana de Judo ens està
obligant a ajustar les despeses relacionades amb activitats esportives. En aquest sentit,
des de la Federació s’ha intentat sempre vetllar per que aquestes restriccions
econòmiques tinguin el mínim impacte possible en els competidors.
Amb la present nota volem comunicar-vos quina és la situació a hores d’ara de cara al
Sector Junior que es disputarà el proper 9 de Març a Alacant. Tot donant-vos a
conèixer les alternatives de que disposen els esportistes del vostre club que siguin
seleccionats per aquesta competició. (Us adjuntem la circular amb els detalls de la
competició)
Un cop es comuniqui els esportistes seleccionats per la Fase Sector, els clubs hauran de
informar, abans de dijous 28 de Febrer de 2013, quina de les següents alternatives
escullen pels seus esportistes de cara al desplaçament i allotjament a Alacant (Amb les
següent despeses associades)
o Opció 1 - Viatge autocar de la FCJiDA + Nit d’Hotel + Esmorzar – 20€
Hi ha la possibilitat de sopar a l’Hotel, també s’haurà de comunicar amb antelació (Extra 10€)

o Opció 2 - Viatge per lliure
L’ autocar de la Federació Catalana de Judo sortirà de Barcelona el divendres 8 de Març a les 14:00 hores
i tornarà un cop finalitzada la competició el dissabte 9 de Març al voltant d eles 18:00 hores.

La decisió s’haurà d’enviar per correu electrònic a mesbri@fedecatjudo.cat i
gimeno.gemma@gmail.com tot emplenant el formulari que s’enviarà juntament amb
la convocatòria. La no recepció de resposta abans del dijous 28 de Febrer s’entendrà
com l’elecció de l’alternativa de viatge per Lliure.
Tots els pagaments es faran mitjançant transferència Bancaria al compte de la
Federació Catalana de Judo (banco Santander : 0049 4709 44 2316028556), indicant a
l´assumpte de la transferència : Fase Sector.
Moltes gràcies a tots/es per la vostra comprensió.
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