
 
 

  
 

 

CIRCUIT SÈNIOR DE BÀDMINTON  

Vine a fer esport i diverteix-te! 
 

Circuit de participació individual i mixta obert a tots els nivells 
Per majors d’edat 

Els divendres a la tarda de 18h a 20:30h 
 
Sistema de competició 

A cada jugador se li assignarà un braçalet de color segons el seu rang. A la 
primera jornada es farà la repartició de braçalets a “random” (a sorts).  

 
Cada jugador haurà de reptar a un participant de rang superior al seu, i si 
l’aconsegueix guanyar s’hauran d’intercanviar els braçalets, posicionant-ne així 
cada un al rang aconseguit.  

Rang: 
 

4 pistes de joc 
1 Partit a 21 punts, a 11 es fa intercanvi de camp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Normes de joc 

 
• Participació individual i competició mixta. 
• Cada vegada que un jugador vulgui reptar a un participant s’ha de 

comunicar a taula d’organització. 
• Els jugadors han de reptar mínim a dues persones d’un nivell superior al 

seu en una mateixa jornada. 
• Durant la jornada no es pot repetir l’enfrontament amb el mateix 

jugador. 
• Tots els jugadors han de tornar els braçalets al finalitzar la jornada. 
• Passada la primera jornada, els nous participants es posicionaran al rang 

més baix. 
• Aquells participants que no assisteixin a una jornada baixaran un rang, si 

la falta són dos jornades seguides baixaran fins la última posició. 
 
 
 

NEGRE 
1 

BLAU 
2 

VERD 
4 

VERMELL 
8 

GROC 
16 

BLANC 
32 



 
 

  
 

Inscripció 
 

A tot el circuit a través de l’Aplicatiu: Registrar 
 
Una jornada puntual per full d’inscripció, descarregar des de la web 
http://www.elconsell.cat/elconsell/ceeb/esports/esportsindividuals/badminton 
 
 
Aspecte econòmic 
 

• Inscripció circuit sènior (assegurança inclosa)   21,00€ 
• Inscripció puntual sènior (una jornada)    16€ 

 
Horari del circuit 
 
A les 17:30h obertura de la pista. De 17:30h a 18h confirmar la vostre 
assistència i temps per escalfar. 

L’inici de la jornada és a les 18:15h fins les 20:30h.  
Durant aquest temps els participants poden iniciar-se a la jornada quan li 
convingui, sempre tenint en compte que haurà de realitzar dos enfrontaments. 

 
Premis 
La última jornada es donarà premi als tres primers classificats i per tots els 
participants obtindran un obsequi. 
 
Adreça del pavelló 
El CEM La Mar Bella està situat a Av. Litoral 86-96 de Barcelona. La 
instal·lació disposa d’aparcament de pagament amb places limitades. A 150m 
podreu trobar una zona habilitada de franc. Metro L4: Poblenou. Bus: V27 i H16 

 
Persona de contacte 
Elena i Lourdes individual2@elconsell.cat i individual@elconsell.cat  
CEEB: 93 2193216 
 
Organitza 
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona i col·labora CEM La Mar Bella 

http://ceeb.playoffinformatica.com/FormInscripcioLlicenciaRegistreWeb.php?accio=new
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