Torneig Tió
T de bàdmint
b
ton
“Rei de la pista”
p
Com
m es juga?
?
L’objjectiu és arribar a la millor posiició de la pista.
p
Si gu
uanyes pug
ges de pista
a i si
perd
ds baixes, així
a fins a realitzar
r
to
ots els enco
ontres i veu
ure la posició que ha
as
qued
dat. Els reis de les differents pisstes es classsifiquen a un quadre
e final
d’elim
minatòries: semis i fiinal.
Info
ormació
Data
a:27 de de
esembre del
d 2015
Data
a límit d’insscripcions: 7 de dese
embre
Hora
ari: 9h a 15h.
1
*L’hora
ari estarà sub
bjecte a les inscripcions
i
d cada cate
de
egoria
Preu
u: 5€ participants esccolars i 6€ participan
nts majors de 18 anys
 Envviar el full d’inscripció
d
ó juntamen
nt amb el rebut
r
de pa
agament a:
individual@elconsell.catt
No ess consideraràà confirmat a cap particip
pant que no hagi efectuaat el pagamen
ent correspon
nent

Sistema de competició
ó
Form
mat del rei de la pista
a: particip
pació Indiividual
Torn
neig oberrt a la parrticipació escolars i adults amb
a
límit de places
s.
Nive
ell del torrneig:



Esco
olars (prim
mària i secu
undària/battx): compe
etició mixta
a.
Adu
ults: nivell d’iniciació.
d
Únicamen
nt s’accepte
en nivells D
D, SC de la
a
Federació Cata
alana de Bàdminton.
B

14 encontres
e
s de 10 minuts garrantits!
Prem
mis:
Pels 3 primers de cada ca
ategoria i obsequi
o
de
e participacció per toth
hom.

Gen
neralitats::
 La organització dissposa de raquetes
r
de
e bàdminto
on per aqu
uells que ho
o
sol·licitin.
 Hi haura
an vestidorrs oberts durant
d
tota
a la compettició
 El pavellló disposa de servei de bar

eça del pa
avelló
Adre
El CEM La Ma
ar Bella esstà situat a Av. Litora
al 86-96 de
e Barcelona
a. La
insta
al·lació disp
posa d’apa
arcament de
d pagament (places limitades).A 150m
podrreu trobar una zona habilitada
h
de franc

Orga
anització________
________
________
________
________
______
Orga
anitzen con
njuntament el Conselll de l’Espo
ort Escolar de Barcelo
ona i CEM La
Mar Bella.
Dem
manar informació a individual@e
elconsell.ca
at o trucan
nt al 93 219
9 32 16

