Gasteiz, 2017ko otsailaren 14a
Jaun/Andre agurgarri hori:
Gaztedi Errugbi Taldeak “IX Araba Rugby Cup” parte hartzearen gonbidapena
helarazi nahi dizuegu. Txapelketa Gasteizen ospatuko da, maiatzaren 6-an eta 7-an.
Parte hartzeko kategoriak hurrengoak izango dira: Sub-14, Sub-12, Sub-10 eta Sub-8.
Nahiz eta oraindik eginbeharretan lanean egon, txapelketaren ohar batzuk pasatu ahal
dizkizuegu:
Txapelketa larunbat eta igande goizean ospatuko da, baina, behar izanez gero,
arratsaldean partidaren bat egitea gerta daiteke.
1. Aukera: izena emateko umeek eta begiraleek 10€ bana ordaindu beharko
dituzte; zuzkidura eta hirugarren denbora barne.
2. Aukera: izena emateko umeek eta begiraleek 25€ bana ordaindu beharko
dituzte;Larunbatean ostatu eta afaria barne; igandean gosaria, zuzkidura eta
hirugarren denbora barne bi egunetarako. Aukera hau 125 km. baino
urrunetik dauden taldeei soilik eskainiko da, izena ematekoen ordena
jarraituz.
3. Aukera: ( Garaiz abisatu behar da eta beti ere libre baldin badago )
izena emateko umeek eta begiraleek 30€ bana ordaindu beharko dituzte;
ostiralean ostatua barne; larunbatean gosaria, afaria eta ostatua barne;
igandean gosaria; larunbatean eta igandean zuzkidura eta hirugarren denbora
emango da. Aukera hau 125 km. baino urrunetik dauden taldeei soilik
eskainiko da, izena ematekoen ordena jarraituz.
Talde eta kategoria bakoitzean , hauxe bermatzen dugu:
Sub-14: 18 jokalari + entrenatzaile 1 +ordezkari 1
Sub-12: 14 jokalari + 2 entrenatzaile + ordezkari 1
Sub-10 : 12 jokalari + 2 entrenatzaile + ordezkari 1
Sub- 8 : 10 jokalari + 2 entrenatzaile + ordezkari 1
Pertsona gehiago izateko talde bakoitzean, antolatzaileei galdetu.
Horrez gain, lehenengo ediziotik txapelketa honek duen filosofia bermatu nahi dugu.
Beraz, kirol lehiaketa Sub-14 kategoriarekin soilik egingo da. Beste kategorietan, ordea,
gure kirolaren espiritua barneratuta gehien duen taldeari sarituko zaio, nahiz eta
zelaian beste emaitza lortu. Horrela, gure gizarteari Errugbiak dituen baloreak
erakutsiko diogu, irabazteko grina baztertzen.

Mesedez, orri hau bete ezazue eta bidali helbide honetara:
mail (arabarugbycup@gmail.com)
Jokalariak
(A)

Monitoreak
(B)

Prezioa*
(C)

Total
( A+B) x C

Sub-14
Sub-12
Sub-10
Sub - 8

Ostatuak ondo banatzeko eta garaiz erreserbatzeko, izena emateko orria ahalik eta
azkarren bidaltzea eskertzen dizuegu. Aldi berean, zenbateko osoaren %25-a ordaindu
behar da martzoaren 6-a baino lehen. Honen ziurtagiria, izena emateko orriarekin
batera bidali behar da.
Partehartzaileen kopurua aldatu ahal dela jakinarazten dizuegu, organizazioari aldez
aurretik esanda kontuan hartuta. Organizazioak intalazioen edukiraren arabera eskaera
hori baieztatuko du. Klub bakoitzak talde bakar bat soilik kategoria bakoitzean izena
eman ahal du.
Ordainketaren gainerako epea apirilaren 3-an baino lehen bukatzen da:

Euskadiko Kutxa:

ES53 3035 0061 93 0610063464

Hau dena dela eta, zuen izena emateko orriarekin batera, zuen beharrak ondo
betetzea eta organizazio on bat ematea espero dugu.
Besterik gabe eta aldez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaituztegu.
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