ACTA

Mensual / Trimestral / Urgent

Reunió pares i mares EMVF

Hora Inici:

20:00h.

Data: 27/09/2017

Duració Estimada:

01:00h.

Duració real: 02:00h.

Assistència
Assistents: coordinació, secretaria del Club Surf de Formentera, pares i mares dels regatistes
Ausents: direcció

Punt Important de la Reunió
·
·
·
·

Inici escola hivern (1)
Monitors (2)
Horaris (3)
Pregs i preguntes (4)

Altres ordres del dia
· Material (5)
· Competició (6)

Conclusions /Resolucions
• Presentació Escola Municipal de Vela Formentera EMVF de cara a la temporada d'hivern.
• Funcionament de l'escola, coordinació conjunta entre el Consell de Formentera i el Club Surf
Formentera.

(1) El coordinador explica que els nens hauran de fer-se responsables de portar el vestuari necessari per a la pràctica,
(neoprè llarg, escarpins, etc.) es recomana sobretot a l'equip de regates que hauran de portar la seva armilla i arnès propi.
(2) En aquests moments es disposa d'un monitor a mitja jornada amb un reforç i un segon monitor dissabte i diumenge
al matí i s'explica des de coordinació que s'està valorant la possibilitat de cercar un tercer monitor per a suport els dies
entre setmana, dimecres i divendres.
(3)
Iniciació a les regates
Dimecres i divendres de 16.00h a 19.00h
Dissabte de 10.00h a 13.00h

Equip de regates.
Dimecres, dijous i divendres de 16.00 h a 19.00h
Dissabte i diumenge de 10.00h a 13.00h

(4) Durant aquest punt s'aporten suggeriments per part dels presents.
•
•
•

Col·locació de calefactor a la caseta vestidor.
Possibilitat d'instal·lació d'un escalfador d'aigua.
Petició d'una pneumàtica extra per a hivern. Possibilitat d'utilitzar la del servei de socorrisme durant aquests
mesos.

(5) Per part de l'escola s'haurà de reposar alguna peça deteriorada o trencades per l'ús com:
•
•
•
•

Ancoratges Open Bic, (4 jocs)
Ferratges interns timó (4 jocs)
2 Jocs de llavis Bic Techno 293
12 jocs de caps de arnes

(6) A petició dels presents es pregunta pel seguiment i preparació de les competicions, ja que pròximament, el 25 i 26 de
novembre a Eivissa es disputa la Copa Balear, primera regata classificatòria per al campionat d' Espanya 2018.
El coordinador de la EMVF, comenta que s'està treballant amb la pregunta. I explica que el Club és conscient que hi ha
un grup de regatistes amb nivell suficient per poder participar-hi a les competicions i la idea del Club és treballar per
poder donar una cobertura i mitjans suficients per a dur a terme aquestes regates.
Es suggereix començar amb la redacció d'un reglament de sortides a regates per a esportistes del club. Treballar en
l'ampliació de l'horari d'entrenament amb la possibilitat de fer alguna hora setmanal de físic.

El President o Director dona per finalitzada la sessió a les (22:00h) hores, de la qual, com a
secretari/coordinador, aixeco acta.
Firma – Org. Superior

..

(En original)

Annexos que s’ inclouen: --

..

Firma- Direcció
(En original)

