Associació de Futbolistes
Veterans de Catalunya

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Ens plau informar a tots els jugadors que conformen els equips d’aquesta associació, que els entrenaments
de l’actual temporada finalitzen el 20/06/2016.
Així mateix els indiquem els principals aspectes per la temporada 2016/17:
• S’incorporen dues noves figures dins l’estructura esportiva, un coordinador de futbol base, Juan
Aguilar i un coordinador de Futbol Amater, David Almagro. També estem en contacte amb un
fisioterapeuta per tenir cura de tots els jugadors del club.
• Durant el mes de juliol del 2016 el propi club realitzarà un curs de formació per a Monitors, homologat
per la FCF.
• Els entrenadors dels equips estan pendents de definir. La idea és continuar amb els projectes que ja
estan començats, de tal manera que pugin els entrenadors de l’Aleví a l’Infantil B i de l’Infantil B a
l’Infantil A. El entrenadors dels Cadets seràn els 5 entrenadors que estaven a l’Infantil A i el Cadet B.
El juvenil tindrà l’entrenador que estava al Cadet A i estem a la recerca d’un ajudant. Al futbol
amateur no variarà res. Tots els casos esmentats estaràn sota la direcció i la responsabilitat dels
coordinadors.
• Continua l’escola de porters, amb Armand com a responsable.
• La distribució de jugadors es farà a l’inici de la temporada 2016-2017.
• L’associació estará formada pel següent número d’equips per categoria:
• 1 Veterans
• 2 Amateurs
• 2 Juvenils
• 2 Cadets
• 2 Infantils
• S’afegeix al reglament intern i als estatuts de l’associació el codi ètic de la Federació Catalana de
Futbol d’obligat compliment per a tots els jugadors.
• Les quotes es mantindran com la temporada actual. Premiarem la fidelitat dels jugadors que porten
anys amb nosaltres, descomptant el 50% de la primera quota i en algun cas el 100%, sempre tenint
en compte els anys que porten a l’AFVC.
• Els horaris d’entrenament seran similars als de la temporada actual i se sol·licitaran els següents per
als partits:
• Dissabte mati: Veterans
• Dissabte tarda: Infantil B, Cadet B, Juvenil A i Amater B
• Diumenge: Infantil A, Cadet A, Amater A i Juvenil B
• Calendari:
• Inici d’entrenaments:
• Amateur A: 16/08/2016
• Resta d’equips: 29/08/2016
• Presentació oficial dels equips: 12/10/106
Preguem que durant aquest període d’inactivitat esportiva consultin les novetats que anirem publicant al
nostre web www.afveteranscat.com i al compte de Twitter @Veterans_Cat.
Bon estiu a tots.

