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XVIII Trobada dels JudoXics
“ La Jaqui fa màgia”
Benvolguts presidents i directors,
El diumenge 17 d’Abril es durà a terme la XVIII trobada dels Judoxics. En
aquesta ocasió pretenem que tant la Jaqui com els joves judoques gaudexin tant de
la Màgia del Judo com de les habilitats de diversos mags que ben segur ens
delectaran amb les seves habilitats per crear il.lusions.
Després d’un escalfament, es dividiran tots els participants en diversos grups que en
successives rotacions realitzaran les següents activitats
1.
2.
3.
4.

Zona de Judo peu
Zona d’inflables
Zona de màgia
Zona de Judo terra

Nota important:
Amb la finalitat de garantir un bon desenvolupament de la Trobada tan sols podran
participar-hi 250 nens i nenes en cada un dels dos torns. La selecció dels participants
es farà seguint estrictament l’ordre de recepció d’inscripcions.
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 7 d’
Abril per poder confirmar a cada club l’acceptació dels nens i nenes inscrits abans del
dimarts 12 d’Abril
Es prega que tots els professors i monitors que acompanyin als nens portin el seu
judogui i que acudeixin al pavelló a les 9:00 per poder fer una reunió explicativa del
desenvolupament de la Trobada
DIA:

Diumenge, 17 d’Abril de 2011

LLOC :

Poliesportiu dels Països Catalans
C/ Ausias March 66
Badalona

EDATS i HORA INICI:

Nens i nenes nascuts als anys 2000 - 2001 – 2002
Concentració al Pavelló: 9:30
Inici: 10:00 h. Final: 11:45 h.
Nens i nenes nascuts als anys 2003 – 2004 – 2005
Concentració al Pavelló: 11:45
Inici: 12:15 h. Final: 14:00 h.

REQUISITS:
Pedro M. Ruiz Uriarte (President

Llicència federativa

2010/2011
Comissió Infantil

COMISIÓ DE JUDO INFANTIL
XVIII TROBADA DELS JUDOXICS (Diumenge 17 d’Abril del 2011)
INSCRIPCIÓ PROVISIONAL
Enviament per fax: 93 747 97 58 o per e-mail:
federacio@fedecatjudo.cat
abans del 7 d’Abril de 2011

CLUB
________________________________________________________________________
Dades de contacte
Persona responsable:
_________________________________________________________
Tfn. ______________________

e-mail: _________________________________________

Nº de participants nascuts als anys 2000 – 2001-2002: ____________
Nº de participants nascuts als anys 2003 – 2004-2005: ____________
Amb aquesta signatura asseguro que tots els esportistes del club participants
en la trobada estan federats el curs 2010-2011 a la Federació Catalana de
Judo i D.A. i que gaudeixen d’una assegurança mèdica esportiva.
Signatura

