
Direcció Tècnica:

JORDI MOLET
JOAN CARLES VADILLO
JOSEP GARRIGA
MARC PALLARÉS

L´arribada s´efectuarà el diumenge entre les 18h. i les 20h.
La finalització de les estades serà el dissabte matí al anar finalitzant els partits 
q iniciarem a partir 10:30h.

Portar el full d´inscripció ben omplert el dia que deixeu el nen/a.

CASSÀ 2018

23 ANYS
 XXIII ESTADES INTERNACIONALS

TECNIFICACIÓ
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1er torn: 
2on torn:  Del 01 de juliol al 07 de juliol ( nascuts entre 2000 i 2005 inclòsos)

De 24 de juny al 30 de juny ( nascuts entre 2006 i 2012 inclòsos)

El dia 24 de juny donarem el tret de sortida per 23ª edició de les Estades Internacionals de
 Tecnificació d´OK Patins de Cassà de la Selva.
Durant tots aquests anys han passat per aqui més de 2200 nens i nenes que han pogut
 gaudir de l´esport que més els agrada en aquestes magnífiques instal.lacions, de tot el
 que entrenadors i monitors els han ensenyat i aixó a fet d´aquestes unes estades de nivell. 
Moltes gràcies a tothom.  
El dia 07 de juliol donarem per finalitzades 2 setmanes d´hoquei, diversió, aprenatatge
i sobretot molt bon ambient entre els nens i nenes arribats d´arreu del món.  

Full inscripció a: 

WWW.CROJETMOLET.com
MOLT IMPORTANT: PORTAR FULL INSCRIPCIÓ EL DIA QUE DEIXEU AL NEN/A
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Organitzant:



ENTRENADORS:

Jordi Molet (titulat entrenador Ok lliga i entrenador RSC Cronenberg)
Joan Carles Vadillo (titulat entr. Ok lliga i entrenador PHC. SANT CUGAT)
Josep Garriga (titulat entrenador Ok lliga)
Marc Pallarés ( jugador seria A lliga Italiana)
Mireia Cabistany (C.H.Caldes)
Kilian Aguilar (Correggio Hockey serie A lliga italiana)
com cada any hi haurà algunes visites sorpresa de jugadors
de l´OK lliga.

titulat entrenador i 

MATERIAL QUE CAL PORTAR:

Equip complert d´hoquei
6 mudes d´entrenament
4-6 mudes de carrer
2 tovalloles mínim 
2 vestits de bany
Sac de dormir o llençols
Funda coixí
Necesser personal
Crema solar
Lot
Gorra
Sabatilles d´esport i bany
i altres coses útils 

PLANIFICACIÓ DIÀRIA:  

  8.00h. Toquem diana
  8.30h. Esmorzar
  9.30h. Anar cap a vestidors
10.00h. Començar entrenament
13.00h. Dutxa i piscina
14.30h. Dinar
15.30h. Migdiada o temps de jocs
16.30h. Anar cap a la piscina/descans
18.00h. Començar entrenament
21.00h. Dutxa
21.30h. Sopar
22.00h. Temps de jocs
23.00h. Tots a dormir    

Les estades es realitzaràn al complex MUNICIPAL esportiu
del Foment Deportiu Cassanenc.
Actualment el complex esportiu consta de: 2 pistes poliesportives cobertes,
piscina olímpica i una de petita, dos camps de futbol, un cinema privat,

tot dins d`un recinte tancat. També disposem del menjador
del col.legi, amb el servei de les cuineres per preparar el menjar de
jugadors i entrenadors.

Gràcies al complex esportiu i a l`experiència assolida en els 22 anys que
que portem treballant, pretenem que l´estada dels nens sigui el màxim de
profitosa, tant en l´aspecte esportiu com principalment en la relació i
convivència amb els companys i entrenadors.   

Instal.lacions

Tecnificació específica porters:
1. Mobilitat bàsica (inclou patinatge, posicions bàsiques d´estància a porteria).
2. Col.locació i orientació correcte a partir de posicions bàsiques.
3. Moviments específics (segons nivell)
nota: tots els entrenaments de porters seràn a càrrec del Joan Carles Vadillo (ex-porter de l´OK lliga)

Objectius generals:
1. Una setmana d´intens reciclatge de  tècnica individual i tàctica de conjunt amb primeres figures del nostre esport.
2. Convivencia amb jugadors i entrenadors en un ambient de companyerisme esportiu.
3. Ocupació de les hores de lleure amb  activitats organitzades per monitors de campament: piscines, jocs,
    jocs de nit, cinema al carrer, .....

Per la reserva de places 
El número de places esta limitat a 40 jugadors i 5 porters per torn.

es respectarà l´ordre de rebuda d´inscripcions.

Nota: En cas de superar el nombre de places previstes es respectarà l´ordre
de rebuda de l´inscripció.
L´inscripció només serà vàlida un cop realitzat el pagament dels 100€ 
al número de compte.  
Qualsevol full d´inscripció no omplert correctament no serà valid.
Un cop arribem al número de places previst es tancarà el periode d´inscripció.
Es preveuen activitats alternatives i canvis d´horaris en l´organització diària.
  

Fitxa mèdica:
Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social.
Al.lèrgies i/o incompatibilitats.
Si s´ha de seguir algun tractament mèdic.
Menú i/o dieta adecuada (avisar) 

Aquest any també podeu seguir el
dia a dia dels vostres fills i filles

a través de
facebook i twitter a:

EstadesCassàHoqueiPatins
   

Preu estades 390€ tot inclòs
a partir 2 germans 700€

Amb l´inscripció s´han d´abonar 100€ al número de compte i 
la resta el 1er dia de les estades.
Un cop fet l´ingres enviar un correo a: 
Número compte : IBAN . ES39 0182 3488 3502 0394 0078 (1er torn)
                                                                                                     
                               BIC: BBVAESMMXXX 
La paga i senyal no es retornarà sense un justificant.

estadescassa@hotmail.com

IBAN . ES87 0182 3488 3902 0394 0085 (2on torn)

Indicar al fer l´ingrés tots els camps que a continuació us indiquem:

- Nom i Cognoms del JUGADOR.

- ANY de naixement.
- Posició a la pista (porter o jugador).
- Club de procedència.

MOLT IMPORTANT

Categories:

Aquestes estades estan destinades a nois i
noies de la categoria prebenjamí iniciació,
prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i juvenil.

Informació:
JOAN:  móbil  628 94 74 14
(l´atenció per whatssap o trucada
serà de dilluns a divendres
de 19h a 21h)
Correu electrónic:
estadescassa@hotmail.com
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