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TODOS OS CLUBS DE JUDO

SORTEO DE JUDOGUIS JUNIOR EUROPEAN CUP – XVIII
INTERNACIONAL TERESA HERRERA DE JUDO
VºBº:

TEXTO:

Estimado compañeir@:
Poñemos en marcha unha iniciativa de cara a proporcionar aos nosos deportistas de centros educativos, clubs
e/ou escolas municipáis unha motivación extra para presenciar a XVIII edición da Júnior European Cup en A
Coruña – Trofeo Teresa Herrera de Judo, os vindeiros 21 e 22 de maio de 2016:

SORTEO DE JUDOGUIS
Todo aquel que asista ao evento poderá descargar da nosa páxina web oficial: www.fgjudo.com unha papeleta
de participación para cada un dos días (sábado ou domingo), cubrila co seu nome, depositala até instantes antes
do sorteo nunha furna que se instalará para ese efecto na entrada da instalación e optar a ser agraciado cun
judogui da Federación Galega de Judo.
O afortunado, que será anunciado por megafonía, DEBERÁ ACREDITAR SUFICIENTEMENTE a súa
IDENTIDADE (DNI, por exemplo) e proporcionaráselle un VALE para coordinar a entrega dun judogui coa talla
que lle corresponda.
Unha vez efectuado o sorteo, xusto antes do bloque final (medallas) de cada un dos días, todas as participacións
serán destruídas.
O judogui poderase reclamar até a finalización da competición dese día pasando por mesa central.
O profesor pode facilitar aos seus alumnos ditas papeletas ou ben instarlles a que a descarguen, cúbrana e
asistan a este espectacular evento de judo que temos a gran sorte de disfrutar na cidade da Coruña.

Juan J. Rodríguez Gende
Director do Dpto. de Promoción & Difusión
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