Presentació EFA
1.

Puntualitat en els horaris dels entrenaments i partits.

2.

Tots els jugadors/es s’han de dutxar.

3.

Han de portar la vestimenta oficial del club per entrenaments i partits.

4.

En cas de no poder portar els jugadors/es en els desplaçaments, és obligatori posar-se en contacte amb
algun altre responsable que els pugui portar.

5.

És obligatori informar a l’entrenador/a i coordinadors en cas que el jugador/a hagi de marxar sol
després dels entrenaments.

6.

Entrenaments porters.

7.

S’ha de respectar el codi intern establert pel club, i en cas de dubte us poseu en contacte amb els
coordinadors.

8.

Important avisar amb antelació en cas de no poder assistir en entrenaments i/o partits (per això tenim
el WhatsApp).

9.

Pagaments quotes trimestrals.

10. Compromís, ja que alguns equips seran justos.
11. Dies de la revisió mèdica: dimecres 19 de setembre/dimarts 2 d’octubre
12. Podeu anar visitant la web: www.efa.cat, on hi trobareu tota la informació de l’escola actualitzada, els
resultats dels partits de cada cap de setmana i l’enllaç a les xarxes socials de l’EFA: Instagram,
Facebook, Twitter i Youtube.
13. Tenir el portal del federat pagat abans del 21 de setembre (cap de setmana abans d’inici de competició).
a.

Ja podeu accedir a la pàgina web: https://www.futbol.cat/fnfg/, per tal de poder el pagament
de la Mutualitat i la quota de la Federació Catalana de Futbol.

14. Horaris d’entrenaments per categories:
a.

Futbol 7: 17:30-19:00 hores
i. Escoleta (2013-14): Dilluns i Divendres
ii. Prebenjamins (2012): Dilluns i Dimecres
iii. Prebenjamins (2011): Dimecres i Divendres
iv. Benjamí A (2009): Dimarts i Divendres
v. Benjamí B (2010): Dimarts i Dijous
vi. Benjamí C i D (2009-2010): Dimecres i Divendres
vii. Aleví A (2007-2008): Dilluns i Dijous
viii. Aleví B i C (2007-2008): Dimarts i Dijous

b.

Futbol 11: 19:00-20:30 hores
i. Infantils (2005-2006): Dilluns, Dimarts i Dijous
ii. Cadets (2003-2004)): Dimarts, Dijous i Divendres
iii. Juvenils A i B (2000-01-02): Dilluns, Dimecres i Divendres (20:30-22:00 hores)

15. Horaris oficina:
a.

Dilluns/Dimarts/Dijous/Divendres: 17:00-19:00 hores

b.

Dimecres: 17:00-20:00 hores

