òticss Ru
ugbyy Clu
ub
at l´any 1984
guts Socis
s
desig que to
ots estigue
eu bé i gau
udint d’un bon estiu,, volem infformar-vos
s de les
d’inici de te
emporada per a cada
a categoria
a; (Lloc: La
L Foixarda
a)
TEGORIA
CAT
Sènior masculí

DAT
TA INICI
25/08
2

HORA
20h30’

Sènior femení

25/08
2

20h00’

S18

27/08
2

19h00’

S16

25/08
2

18h45’

Escola (S14,S12,S10 i S8)

01/09
0

19h00’

Escoletta (penden
nt confirma
ació)

05/09
0

10h30’

Touch

25/08
2

18h30’

t any la FC
CR no ens ha
h informa
at encara de
d l´importt de la fitxa
a federativ
va, us
em que la de l´any an
nterior té vvalidesa fin
ns al 31/08/2020.
ateix, per complimen
c
nt de la norrmativa CO
OVID-19, tots
t
els qu
ue assisteix
xin als
aments ha
auràn d´ide
entificar-see prèviame
ent per tal de fer el sseguiment, i
àn de com
mplir les me
esures de d
distància social
s
i des
sinfecció, ccom a finalls de la
rada passa
ada, tambè
è us record
dem que sii algún jug
gador o fam
miliar prese
enta
mes haurà
à de queda
ar-se a cassa.
eb del club
b podreu trrobar tota lla informa
ació i docum
ments neccessaris per la
comoditat
ordem que
e és de vita
al importàn
ncia pel Clu
ub anar crreixent, i p
per això us
s animem
ar-nos juga
adores i jug
gadors de totes les categories,
c
convideu als vostres
s
/coneguts que
q
vinguiin a probarr-ho.
em per des
sitjar-vos que
q acabeu
u de passa
ar un bon estiu, i no oblideu de
nir una acttivitat físic
ca adequad
da per a un
na millor incorporaciió al princ
cipi de
rada.
braçada
ub
Rugby Clu

Camí de
d la Foixarda, 20-26
6, 08038 Barcelona
B
info@g
gotics.com
.

