Data: 24.05.18

Circular judo núm: 19

Trobada dels JudoXics
“LA JAQUI SE´N VA AL JAPÓ”
Benvolguts presidents i directors de club,
El proper dissabte 9 de juny 2018 es durà a terme la trobada del Judoxics, en aquesta
ocasió “La Jaqui“ s’acomiada ja que marxa a practicar Judo a l´escola dels deixebles de
Jigoro Kano, al Japó, però no patiu ja que al setembre tornarà a ser amb tots
nosaltres.
Totes les categories participaran juntes i es faran grups per edats segons el nombre de
participants.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ : 4 de juny 2018
Les activitats estan programades per monitors de la comissió de Judoxics, no obstant,
es demana que tots els professors i monitors que acompanyin als nens portin el seu
judogui i que es presentin al pavelló a les 9.30 h. per poder fer una reunió explicativa
del desenvolupament de la trobada per fer suport a la Comissió Judoxics.
Dia :

Dissabte 9 de juny 2018

Convocatòria:

10 h

Inici:

10.30 h

Final:

13.00 h

Lloc:

CEM Llars Mundet

Carrer d'Olympe de Gouges, s/n
BARCELONA
REQUISITS :

Llicència federativa 2018
Judogui tots els nens/nenes

Les activitats dels tatamis es realitzaran en 3 estacions ( Ukemis, judo lúdic i ne-waza)
. Durant les activitats hi haurà inflables per als nens i nenes i al finalitzar s’entregarà
un obsequi de participació.
Nota : Per agilitzar el procés de control de llicències, us agrairíem que ens envieu una
relació dels vostres inscrits amb el seu nom, número de llicència i club.
Trobareu el formulari annex a aquesta circular.
Tota la coordinació està dirigida per la comissió Judoxics .
Comissió Judoxics

Fermín Parra
V. i P. President

COMISSIÓ JUDOXICS
TROBADA DELS JUDOXICS ( Dissabte 9 de juny de 2018 )
FULL D’INSCRIPCIÓ
Enviament per e-email : federacio@fedecatjudo.cat
Demanem a tots els clubs interessats ens facin arribar el full d’inscripció
com a maxim el DILLUNS 4 DE JUNY per poder preparar degudament
l’activitat.
CLUB _________________________________________________________________
Dades de contacte
Persona responsable: _________________________________________________
Tfn. ______________________ e.mail : ___________________________________
Nº Total de participants nascuts als anys 2014-2011 :___________
Nº Total de participants nascuts als anys 2010-2008 : __________
Amb aquesta signatura asseguro que tots els esportistes del club
participants en la trobada estan federats el curs 2018 a la Federació
Catalana de judo i gaudeixen d’una assegurança mèdica esportiva.
Signatura

TROBADA DELS JUDOXICS (Dissabte 9 de juny de 2018 )
FULL D’INSCRIPCIÓ
Enviament per e-email : federacio@fedecatjudo.cat
CLUB: _______________________________________________________________
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