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        Agrupació de Futbolistes
Veterans de Catalunya
Comtes de Bell-lloc 121
08028 Barcelona

Informació temporada 2011-2012
L’Agrupació va néixer el 1970 per donar cabuda a jugadors veterans que un cop acabada la seva vida esportiva en competició, poguessin gaudir de la pràctica del futbol de forma continuada. Més tard (1978), es va crear l’escola de futbol base per tal d’oferir una alternativa a nivell de barri de la pràctica d’aquest esport per als nens a partir dels 6 anys, sense tenir en compte la qualitat o capacitat inicial del jugador. Actualment, l’Agrupació compta amb equips en totes les categories i manté la filosofia de donar un servei de barri .

Categories: (per a la temporada 2011-2012)

Pre-benjamí (Escola)
Nascuts el 2004-2005
Benjamí
Nascuts el 2002-2003
Aleví
Nascuts el 2000-2001
Infantil
Nascuts el 1998-1999
Cadet
Nascuts el 1996-1997
Juvenil
Nascuts el 1993-1995
Amateur
Nascuts abans del 1993

Horari Entrenament
	
Dilluns i dijous i/o dimecres a partir de les 5:45 de la tarda 


Quotes 

Una quota inicial de 120 € en concepte d’inscripció/soci de l’Agrupació+equipació+1ª quota.
9 quotes mensuals (d’octubre a juny)
	Benjamí:		35 €

Alevi a Juvenil	40 €

Equipació

Entrenaments: Samarreta vermella (pack bàsic), pantaló negre, mitgetes i botes de futbol de camp de terra. (a l’hivern suadora o qualsevol altra prenda reglamentària de més abric). 

A més de l’equipació que s’entregarà al jugador, podeu aconseguir material complementari a la botiga que ja us especificarem: suadores, pantalons, xandalls, mitgetes... Aquesta equipació addicional va a càrrec del jugador. 
És obligatori l’ús de canelleres.

Important
Es demana puntualitat als entrenaments i especialment als partits: 1 hora abans del partit al lloc de concentració, Els desplaçaments es faran en cotxes particulars o transport públic (és recomanable que els jugadors disposin d’una T10).


Contactes: Sr. Ortega (617323839) / Joan López  (659557926). 
E-mail: futbolbase@afveteranscat.com" futbolbase@afveteranscat.com;    
Web:  www.afveteranscat.com 

