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Inici entrenaments

Des del 27 d’Agost ja hi ha equips entrenant, durant els propers dies cada equip anirà realitzant la seva
rutina d’entrenaent en funció del seu inici de competició..
Els equips de prebenjamins fins alevins, començaran amb l’inici de l’escola a partir del 12 de setembre en
el seus horaris habituals.
Podeu visitar els horaris d’entrenaments a la web del club www.chpalau.com

Inici competició dels diferents equips

Els sèniors comencen ben d´hora la competició .
o El Sènior Masculí de Primera Nacional comença el cap de setmana del 22 , amb un equip molt renovat
que anirà a la pista del Sant Vicenç a iniciar la competició. Seguidament, un dels aspirants a pujar de
categoria, el Sant Quirze, visitarà el Palau Arena en la segona jornada de lliga el cap de setmana del 29.
o El Sènior Femení de Lliga Catalana inicia la competició el cap de setman del 29 amb un súper partit
contra el KH7 BM Granollers.
Els dos sèniors han renovat molt les seves plantilles i tenen davant seu una temporada molt ilusionant, els
hi hem de donar el màxim suport.
Per que fa els equips que comencen abans la competició, tenim;
o El Juvenil masculí disputarà les fases per jugar a lliga Catalana els dies 21,22 i 23 de Setembre. Jugant
dos partits a casa i un a fora.
o El Cadet Femení Verd té una cita molt important i complicada per assolir la classificació per lliga
catalana. La seva fase es disputarà els dies 28,29 i 30.
o El Infantil Verd també disputarà fases per classificar-se per lliga catalana el cap de setmana del 28,29 i
30. Previament disputarant el dia 22 de Setembre al matí un triangular molt interssant amb el Barça i
el Granolers al Palau.
La resta d’equips començaran la seva competició al mes d’octubre

Trobada minihandbol del
Consell Esportiu
El proper dia 29 de setembre al Palau Arena es farà la
trobada de minihanbol del Consell Esportiu del Vallès Oriental.
En aquesta trobada i participen equips de la zona del Vallès de
les categories de prebenjamins fins a alevins i serveix per iniciar
la temporada.
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Gran novetat: entrenament de les
emocions
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Roba i samarretes
Ja

tenim disponible les samarretes
d’aquest any. Enguany el proveidor
també és l’empresa TC EQUIPACIONS
ESPORTIVES. Podeu accedir a la botiga
online a través de la nostra web
www.chpalau.com. Allà trobareu totes
les possibilitats de compra i
interessatns oferetes

Inscripcions,pagaments
mèdiques i afiliacions

i

revisions

És molt important que efectueu les següents tasques el més aviat possible:
 Inscripcions a la web del club: tots els jugadors/es
 Pagaments quotes: tots els jugadors/es
 Revisións mèdiques i afiliacions a través de misquad : tots els jigadors/es a partir d’alevins.
Les inscripcions, com més aviat les realitzeu a www.chpalau.com abans podrem tenir els equips inscrits i
les fitxes passades. Alhora ens permetrà repartir les pilotes i poder realitzar els carnets de socis.
Recordem que és molt important que en el cas de triar el pagament fraccionat de la quota, el primer
pagament de 140€ cal fer-lo abans del 15 de setembre, ja que sino no es podrà tramitar la fitxa federativa
corresponent.
Si alguna familia té problemes per a realitzar els pagaments de les quotes, que no s’amoïni i contacti amb
el club per a trobar una solució. El club us ajudarà.
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Pilotes jugadors
Aquest any de nou tots els jugadors/es quan formalitzin la seva
inscripció rebran una pilota que serà la que utilitzaran en els
entrenaments. Els primers dies d’entrenament hauríen de portar la
piota de l’any passat ja que la comanda no arribarà fins l’Octubre.És
molt important per això, que el més aviat possible feu la inscripció i
el pagament de la quota.

Horari d’atenció oficines del club
HORARIS



Divendres de 18 a 20h a les oficines del club



Mail ; chpalautordera@gmail.com

Servei de fisioteràpia

Us recordem que tenim un servei de fisioteràpia obert i gratuït per TOTS els jugadors/es del club. Aquest
servei l’ imparteix l’Aimar Orio, col.Nº 1.1.49, és fisioterapeuta i osteòpata,postgrau de “Fisioteràpia
Manipulativa Articular”, ”Cadenes musculars” i “Fisioteràpia manual ortopèdica” i immunòleg.
HORARIS
 Dilluns de 17 a 21 h
 Divendres de 17 a 21 h
 Dissabte de 10 a 13h

COM RESERVAR HORA ?
És un servei a hores convingudes.
És IMPRESCINDIBLE trucar
abans al telèfon 639 096 550
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VISCA EL PALAU !!!
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