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Qui i com pot utilitzar la roba de competició de la JAS? 

Els/Les atletes del club tenen l’obligació de disputar les competicions amb l’equipació oficial del club. 

                                            *inclosa la malla llarga 

La imatge competitiva oficial del club nomes podrà ser utilitzada per els/les atletes del club, sent una falta a 

valorar per la Junta, la cessió a tercers de la mateixa. 

Es responsabilitat de l’atleta vetllar per l’equipació fent-se càrrec en cas de pèrdua. 

Els tècnics/ques i responsables del club hauran de ser identificats per mitjà de la vestimenta com a membres 

de la JA Sabadell. 

En competicions d’àmbit català i espanyol, serà obligatòria l’ús de la uniformitat complementaria aprovada pel 

club (xandall o polo/pantaló del club). 

 

Com fer les comandes? 

A la web del club trobareu els formularis de roba separats en Home - Dona – Escola, heu d’entrar i 

enviar la vostra comanda. 

Un cop realitzada la comanda heu de fer l’ingrés del import total al numero de comte: 

ES73.0081.0042.3000.01659873 

En cas de no rebre l’ingrés o que sigui incorrecte l’import, uns dies abans d’enviar les comandes als 

proveïdors us ho comunicarem, en cas de no rebre l’ingrés no es tramitarà la comanda 

 

Quan puc fer una comanda de roba? 

Les comandes es poden anar realitzant a través dels formularis de la web sempre.  



Sols heu de tenir en comte que es tramitaran amb el proveïdor en les dates establertes a partir de les 

quals comença a contar el termini d’entrega. 

 

Quins són els terminis de lliurament? 

La roba de competició tindrà uns terminis d’entre 4-5 setmanes  

La roba complementaria estarà disponible en uns 10 dies. 

(sempre que no hi hagi algun imprevist en les empreses proveïdores) 

 

A on s’entreguen les comandes de roba? 

A les oficines del Club a la zona esportiva de Sant Oleguer. 

Es marcaran horaris d’entrega les setmanes que es rebin les comandes. 

Fora dels horaris especials serà en l’horari que les oficines del club siguin obertes.  

 

Dubtes amb la talla necessito? 

A les oficines del club disposarem d’un petit mostrari de manera permanent per tal d’escollir les 

talles.  

 

Com i quan he de fer el pagament 

Les comandes s’han de pagar per avançat un cop enviat el formulari, al número de compte: 

ES81…………………………….. 

No es tramitaran les comandes que no hagin estat abonades. 

 

Personalització de la roba 

Competició 

La roba de competició NO es personalitza per mantenir la uniformitat en la competició i evitar canvis 

en el disseny de la principal imatge del club. 

Complementaria 

Per mantenir una norma que permeti, identificar personalment la roba i a la vegada no alterar o 

sobrecarregar la imatge de la mateixa, els espais on poder incorporar el nom son els següents: 

- Samarreta, polo, parka, impermeable: mida petita sobre de l’escut del pit. 

- Maneguets i samarreta tèrmica: mida petita sota l’escut. 

- Motxilla: mida petita sobre l’escut. 

- Bossa sabatilles: mida petita sota l’escut. 

- Dessuadora caputxa: mida gran sobre les línies de l’esquena. 


