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TEMPADA 2011/12
CIRCULAR Nº3 CONVOCATORIA PARA O CAMPIONATO DE
ESPAÑA DE SELECCIÓNS AUTONÓMICAS DE VETERANOS

A proposta do seleccionador José Ramón Fernández Cora, éste
Comité Técnico convoca, para o X Campionato de España de seleccións
autonómicas de veteranos a disputar no pavillón Andalucía en Linares
(Jaén) o 10 e 11 de setembro, aos seguintes xogadores e xogadoras:

GALICIA +40

GALICIA +50

Jorge Martín (Cidade Narón)
Juan Carlos Rodriguez (CTM
Coruña)
Juan José Alonso (M. Vigo)

Antonio Bellas (Ferrol TM)
José Luis Recuna (Liceo Vilagª)
Juan José Miguelez (CTM Coruña)

GALICIA +60

GALICIA FEMININA

Francisco J. González (CTM
Coruña)
José Medín (Cidade Narón)

Concepción López (Temegal)
Isabel Torres (Monte Porreiro)

Informar de que na pasada Asemblea Xeral da FGTM (o 28-72011 en Santiago) se acordou por unanimidade a reducción da
aportación da FGTM á participación das seleccións de veteranos,
motivado pola reducción do orzamento da Federación que se viu
diminuido pola Secretaría Xeral para o Deporte, a través do
convenio anual, e ainda anuncian máis reducción para o 2012, e
que sería do seguinte xeito:
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A FGTM aportará o seguinte:
1.- A inscrición das catro seleccións por 280 €
2.- Unha aportación de 100 € a cada xogador/a, para a axuda
de custos de desprazamento e hospedaxe, a diferencia debe ser
sufragada polos propios xogadores/as seleccionados, quen deben
aportar por mail o seu número de conta bancaria coa fin de
proceder ao ingreso da aportación federativa, e logo asinar un
documento como xustificativo do gasto.
Achegamos xunto á circular un arquivo coa información de
aloxamento aportado pola organización.
A confirmación da participación dos seleccionados e
seleccionadas debe ser confirmada única e exclusivamente polos
directivos dos clubes afectados e ao enderezo electrónico,
comitecnicofgtm@terra.es ou manolo.fernandez.tm@hotmail.com o
antes posible e como data límite antes das 20 horas do sábado 20 de
agosto, para que no caso de se produciren baixas, proceder á súa
substitución por un reserva.
No caso de non ter comunicación por parte dalgún seleccionado, unha
vez rematado o prazo, entenderase a súa non participación, procedendo de
inmediato á súa substitución.
Ferrol a 15 de agosto de 2011

Manolo Fernández.
Presidente Cte. Técnico.

