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Barcelona, Abril 2019
Benvolguts pare/mare/tutor/a:
Un any més, des de la FCVB, s’ha posat en marxa el programa de seleccions que permet afrontar el
gran repte de disputar el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques.
Per tal de que l'experiència, tant a nivell personal com a nivell esportiu, sigui el més enriquidora
possible per als esportistes, tornem a engegar un ambiciós programa de preparació, amb vàries
jornades d'entrenament, concentracions i partits amistosos que constitueixen una activitat realment
interessant i formativa per a tots els participants.
Per aquesta Setmana Sant hem organitzat una concentració de 3 dies que es desenvoluparà al
Pavelló del Centre d’Alt Rendiment del CCE, Joaquim Blume a Esplugues de Llobregat.
La concentració tindrà una durada de 3 dies amb la possibilitat de dos entrenaments diaris per a cada
selecció.
Malauradament, la residència i el menjador del centre tanquen en aquests dies i per tant no serà
possible oferir ni allotjament ni manutenció pels jugadors/es que assisteixen a la concentració.
Donat que no es deixarà sortir als jugadors/es del recinte del Consell, preguem als
pares/mares/tutors dels menors que facilitin els àpats dels migdies durant aquestes jornades als
esportistes.
En aquest link podreu trobar els horaris dels entrenaments:
http://www.fcvolei.cat/generic/seleccions%20de%20menors/Concentracio%20SSanta19.pdf
Cada jugador haurà d’estar a les instal·lacions 30 minuts abans de l’inici dels entrenaments.
Com s’ha comentat abans, aquesta concentració forma part d’un procés de selecció que té com
objectiu la formació dels equips que finalment participaran, com a Catalunya, al Campionat de
Seleccions Autonòmiques que es celebrarà a Valladolid a finals de juny.
La propera activitat programada, desprès d’aquesta concentració, es un torneig per seleccions que es
disputarà a Madrid a partir del divendres 19 d’abril 2019 i del que trobareu informació a la pàgina
Web de la FCVb.
Aquesta concentració de Setmana Santa, que es realitza amb una convocatòria d’entre 16 i 20
jugadors/es servirà per definir els 12/14 jugadors/es que es desplaçaran a Madrid la següent
setmana. Creiem rellevant subratllar que la convocatòria d’aquesta concentració de Setmana Santa
no dona accés directe al desplaçament a Madrid a tots els participants.
Agraïm per avançat la vostra col·laboració.
Àrea tècnica FCVb
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