IV Torneig de Nadal
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Esports

Bàdminton

Dissabte, 2 de desembre
Ajuntament de Barcelona
BÀDMINTON

La Mar Bella celebrarà el
Nadal jugant a bàdminton

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

a sèniors o escolars que apareix a
la secció de bàdminton de la web
del CEEB i enviar-lo a l’adreça elec·
trònica badminton@elconsell.cat.
La data límit per inscriure’s és el
dilluns, 27 de novembre!

Es preveu una bona acollida per part d’esportistes de totes les edats i nivells

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

En total, es disposaran un total de
16 pistes, degudament enumera·
des, dins el pavelló de La Mar Bella.
Per inscriure’s en aquesta gran jor·
nada de bàdminton, cal descarre·
gar-se el formulari d’inscripció per

APRÈN

El torneig començarà a les 9.00 h.
i finalitzarà cap a les 15.00 h. Està
obert a la participació de jugadors i
jugadores sèniors i escolars de pri·
mària i secundària.
El format de joc serà el ja tradi·
cional rei de la pista individual.
D’aquesta manera, se celebraran
partits de forma dinàmica i diverti·
da durant tot el matí entre espor·
tistes de diferents edats i nivells.
És important recordar que tots els
jugadors i jugadores hauran de
presentar-se davant la taula d’or·
ganització 20 min. abans de l’inici
de la seva primera ronda per rea·
litzar el sorteig de posicionament
de pistes que determinarà en qui·
na pista començarà a jugar.

El pavelló s’omplirà de volants de bàdminton per Nadal! (Fotos: CEEB)

TR OBA

LA MILLOR FORMA DE CELEBRAR
EL NADAL PRACTICANT ESPORT
ÉS EL TORNEIG DE BÀDMINTON
2017, AL CEM LA MAR BELLA

17/11/17

El dissabte, 2 de desembre, el
Consell de l’Esport Escolar de Bar·
celona celebrarà el 4t Torneig de
Nadal de Bàdminton. Tindrà lloc al
CEM La Mar Bella, instal·lació col·
laboradora d’aquest esdeveniment
conjuntament amb la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Bar·
celona.

