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Circular núm: 3

XVII Trobada dels JudoXics
Benvolguts presidents i directors,

El proper diumenge 20 de Febrer es durà a terme la XVII trobada dels
Judoxics amb el mateix caire lúdic-educatiu de sempre.
Després d’un escalfament, es dividiran tots els participants en diversos grups que
en successives rotacions realitzaran les següents activitats:
1.
2.
3.
4.

Judo Dret
Judo terra: girem la truita!!
Zona lúdica
Randori a terra

Nota important:
Tots els nens i nenes participants en la trobada tindran un recordatori especial de
Judoxics.
Demanem a tots els clubs interessats ens facin arribar el full d’inscripció abans del 16 de
febrer a fi d’aconseguir una millor organització de la Trobada. No es pot garantir
l’admissió de les inscripcions que arribin mes enllà d’aquest termini.

Es prega que tots els professors i monitors que acompanyin als nens portin el
seu judogui.
LLOC :

Polisportiu dels Llars Mundet (Barcelona)
Passeig Vall d'Hebron, 183
Barcelona - 08035

EDATS i HORA INICI:
Nens i nenes nascuts als anys 1999 - 2000 – 2001 Inici: 09:15 h.

Final: 11:00 h.

Nens i nenes nascuts als anys 2002 – 2003 – 2004 Inici: 11:30 h.

Final: 13:15 h.

REQUISITS:

Llicència federativa 2010/2011

Pedro M. Ruiz Uriarte
President

Comissió Infantil

COMISIÓ DE JUDO INFANTIL
XVII TROBADA DELS JUDOXICS (Diumenge 20 de Febrer del 2011)

INSCRIPCIÓ PROVISIONAL
Enviament per fax: 93 747 97 58 ó per e-mail:
federacio@fedecatjudo.cat
abans del 16 de febrer del 2011

CLUB __________________________________________________________
Dades de contacte
Persona responsable: ______________________________________________

Tfn. ______________________

e-mail: ____________________________

Nº de participants nascuts als anys 1999 - 2000 – 2001: ____________
Nº de participants nascuts als anys 2002 – 2003 – 2004: ____________

Amb aquesta signatura asseguro que tots els esportistes del club participants en la
trobada estan federats el curs 2010-2011 en la Federació Catalana de Judo i D.A. i
que gaudeixen d’una assegurança mèdica esportiva.

Signatura

