Torneig Tió de Nadal
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Esports

Poliesportiu

21 desembre i 10 gener
CEM La Mar Bella
POLIESPORTIU

Cada equip juga un mínim de 6 partits

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T
PASSA-T ’HO BÉ

equip és de 35 € i els equips interessats s’han de posar en contacte al correu: equipstj@elconsell.cat. D’altra banda, en el cas
del Tió de bàsquet, el torneig és
per a equips en edat infantil, es
jugarà de 9 h. a 21 h., el preu
d’inscripció és de 45 € per equip
i els equips interessats han d’enviar un correu electrònic a promo@elconsell.cat.
Serà una gran festa esportiva,
en un torneig de Nadal que tindrà diferents atractius.

CUIDA’ T

EL TORNEIG S’ESTÀ
CONVERTINT EN TOT UN
CLÀSSIC DE L’ESPORT ESCOLAR
A LA CIUTAT

CUIDA

ció s’atura per les festes nadalenques. És doncs una bona
excusa per fer una posada a
punt abans del retorn a la competició, mentre que els participants s’ho passen bé fent l’esport que més els hi agrada en el
millor entorn.
Totes dues competicions se celebren al CEM La Mar Bella. En el
cas de futbol sala, que celebra la
tercera edició, la competició és
reservada a equips en catego-

ria aleví i es jugarà entre les 9 h.
i les 16 h. El preu d’inscripció per

APRÈN

LA COMPETICIÓ TÉ DUES
MODALITATS EN DUES DATES
DIFERENTS: BÀSQUET INFANTIL I
FUTBOL ALEVÍ

Tot i el seu caràcter amistós, el torneig del Tió de bàsquet ha tingut molta intensitat cada a

TR OBA

El Torneig del Tió ha esdevingut ja en una tradició esportiva del Nadal a Barcelona. En
realitat, el torneig abraça dues
modalitats esportives: el torneig
de futbol sala (que se celebra el
21 de desembre) i el de bàsquet
(el 10 de gener).
La intenció de promocionar
aquesta fórmula és oferir als
equips participants, un torneig
atractiu i dinàmic, en un moment
en què el calendari de competi-
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Ja són obertes les inscripcions
per participar al Torneig del Tió

