CLUB BÀSQUET SINEU
Benvolguts pares i mares,
En primer lloc, des del club, volem agraïr-vos la vostra
participació i col.laboració per aquesta magnífica
temporada 2014-15 on els nins, nines, entrenadors i
familiars han disfrutat veient millorar el seu joc i
competint amb rigor.
També comunicar-vos la dimissió del president David Cànoves pel seu desig de dedicar-se
exclusivament a entrenar i convidar-vos a formar part de la nova Junta Directiva, de moment
noltros tres estam animats a presentar una candidatura
- Miquel Ramis i Alandete
- José Manuel García Mena
- Francesca Fuster Ferriol
Si vos agradaria formar part de la nostra candidatura posau-vos en contacte amb noltros i també
si voleu montar una altra candidatura (president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals,
sempre sumant nombre impar). El dia 13 d'Agost seria un bon dia per comunicar-nos que voleu
fer.
Un altre punt a tractar és el TORNEIG 3x3 OPEN MIXTE, que serà dia 13 d’Agost de les 19 h.
a les 21,30 h. a la Plaça del Mercat. Constarà de tres categories:
- De 2001 per enrere
- De 2002 a 2006
- De 2007 en endavant
Recomanacions per participar al torneig:
- Equips inscrits de 4 jugadors
- Mixtes
- Formats per jugadors/es de diferents edats (és a dir, que no tots siguin del mateix any)
ANIMAU-VOS! INSCRIPCIONS ABANS DEL 13/8 AL BAR SON TOREÓ (DEVORA LA
CAIXA) I FINS 30’ ABANS DE L’INICI DE LA COMPETICIÓ AL MERCAT.
Per acabar, fer referència a la temporada 2015/16 per informar dels horaris, dies d’entrenament
i equips que tendrem al Club.
- INICIACIÓ PREESPORTIVA (2010 - 2012): Dimarts i Dijous 16h-17h ò 17h-18h.
Pendent de confirmar
- ESCOLETA (2008-09-10): Dimarts i dijous / 17h – 18h/ Joana Serra, Joana Maria
Mestre i Miquel Ramis
- PREMINI MIXTE (2006-07): Dimarts i dijous /18h – 19.30h / Sandrine i Xisca Fuster
- MINI MASCULÍ (2004-05): Dilluns, dimarts i dijous/16.30h – 18h/ Pere Nebot
- MINI FEMENÍ (2004-05): Dilluns, dimarts i dijous/ 18h – 19.30h/ Ricardo Calderón
- INFANTIL FEMENÍ (2002-03): Dilluns, dimarts i dijous/ 18.30h – 20h/ David
Cànoves
Ajudants/Coordinadors: Miquel Ramis, José Manuel García i Francesc Muñoz....
Els entrenaments s’iniciaran al principi del mes de setembre excepte l’ESCOLETA que ho farà
quan comencin les classes. Cada entrenador dels equips federats es posarà en contacte amb
vosaltres per informar el dia i hora de començament d’entrenaments de cada grup.
Atentament,
El CLUB.

