Fédération de Gouren
Bodadeg ar Gouren

10, rue Saint Ernel / straed Sant Ernel
29800 LANDERNEAU / LANDERNE
02 98 85 40 48
federation@gouren.bzh

Mignoned ar Gouren, ar Sport ha Sevenadur Breizh,
gellout a rit sikour ar Gouren !
Gouren Breizh zo anavezet gant Ministrerezh ar Sportoù. Renet eo gant ar Vretoned o-unan, dindan
paeroniezh ar Fédération Française de Lutte. Degemeret eo bet gant an Deskadurezh Stad, hag un amprouenn gouren
diret a vez bep bloaz er vachelouriezh. Tregont vloaz zo bremañ n’he deus ket paouezet Bodadeg ar Gouren da vont
war-raok ingal.
Petra a ya d’ober Bodadeg ar Gouren ?
- un 50 skol pe skolig-gouren bennak ;
- ouzhpenn 1 600 gourener gant ul lisañs ;
- tost da 10 000 a vugale pe krennarded o teskiñ gouren er skolioù ha skolajoù ;
- un dek bennak a dud gopret (gant ar c’hevredad pe ar c’homiteoù-departamant) ;
- ur vrud o kreskiñ bemdez koulz er vro hag en diavaez-bro : trec’h eo bet ar skipailh e Kampionad Europa
ar bloavezh e Vrest e 2016 (Brest) hag en Aostria e 2017.
Siwazh ! Ker e koust mont war-raok. N’eo ket ar Gouren ur varc’hadourezh kulturel hepmuiken, pa vez skignet
gantañ talvoudoù ha doareoù-pleustriñ a ya kalz pelloc’h eget se.
Forzh piv oc’h, den pe strollad tud, ’zo moaien deoc’h, dichikan, sikour ar Gouren da vont atav pelloc’h hag
uheloc’h. Rak, ma ya ar Gouren war-dreñv, e yay war-dreñv sevenadurezh Breizh ivez. Ma ’zo ur penn keodedour(ez)
ac’hanoc’h, hag ur penn stourmer(ez) zoken, ’peus ken ’met lakaat amañ dindan ar c’hement a c’hallit reiñ da
skoazell, bihan pe bras.
Pezh a vennomp eo ne chomfe enket Bodadeg ar Gouren war dachenn an arc'hant nemet diwar dremen, traken.
Bennozh deoc’h-c’hwi, bennozh d’an holl re a glevo hor galv, e c’hallo ar Gouren delc’her gant e erv, er
gevredigezh hag en deskadurezh, evit brasañ mad ar Sport, ar Sevenadur, ar Yaouankiz.
Da ziskouez hon anaoudegezh-vat deoc’h, ec’h embannimp, ingal ha divank, roll an donezonerien war hol
lec’hienn www.gouren.bzh
Trugarez bras-bras d’an holl !
NB: E-giz holl kevredegezhioù a garitez ha enklask mezegiezh, evel ur gevredigezh a laz hollek, an donnezioù graet
evit bodadeg ar Gouren a c'haller diduzañ 66% eus telloù war ar c'hovoder ( 100€ paet ne kousto e gwirionez 34 €
d'an hini telladus).

FICHENN SKOAZELL
YA, c’hoant am eus da sikour ar Gouren, erru bremañ en un tremen diaes, dre ginnig da Vodadeg ar
Gouren un donezon a-youl-vat a (barrennit ar menegoù fall)
20 euro
50 euro
100 euro
.............. euro (diouzh ma vo mat din)
> Paeañ a ran ma donezon : - gant arc’hant laosk
- dre chekenn war anv ar Fédération de Gouren.
Reiñ a ran ar fchenn-mañ hag ar sammad arc’hant d’an den a zo deuet d’am gwelet, pe ‘mod all e
kasan da : Bodadeg ar Gouren, 10 straed Sant Ernel, 29800 LANDERNE.
> Gwelloc’h eo din ober un treuzdougen enlinenn, dre hanterouriezh federation@gouren.bzh
Mar plij, skrivit amañ dindan hoc’h anv ha chomlec’h, ma vo kaset deoc’h ur skriddegemer, a-benn kaout distaol war ho tailhoù :
Anv hag anv-bihan : ..................................................................................
Chomlec’h : .................................................................................................................................
Chomlec'h postel (diret) : ………………………………………………………………………………………………

