
 
  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
  

V Torneig de Nadal de 

Bàdminton 

 

“Rei de la pista Individual” 

 

CEM La Mar Bella 
Avinguda Litoral, 86, 08005, Barcelona 
 

Sènior 8€ 

Escolar 6€ 
Data límit inscripció:  

26 novembre 

Horari de matí 

 

Inscripció per 

Aplicatiu CEEB Descarrega’t el 

Manual d’Inscripció 

 

Dissabte 1 desembre 

https://ceeb.playoffinformatica.com/FormLogin.php?accio=logout
https://ceeb.cat/wp-content/uploads/2018/11/Manual-Inscripcio-Torneig-Nadal-Badminton.pdf
https://ceeb.cat/wp-content/uploads/2018/11/Manual-Inscripcio-Torneig-Nadal-Badminton.pdf


 
  
 

 
 

 

 

   Generalitats 

 

 

• L’horari es concretarà un cop s’hagi tancat el termini d’inscripció i l’Organització sàpiga el 

nombre de participants inscrits. 

• L’horari definitiu i els grups s’enviaran per correu electrònic a les adreces facilitades a la 

inscripció per l’Aplicatiu. 

• Totes les inscripcions es realitzaran per la nostra plataforma online (Aplicatiu CEEB): 

https://ceeb.playoffinformatica.com/FormLogin.php?accio=logout 

• CEM La Mar Bella: Avinguda Litoral, 86-96. Ronda Litoral (sortida 24) Metro L4 Poblenou 

Bus H16 o V27. Pàrquing de pagament dintre de la Mar Bella i Pàrquing de franc a 150m. 

• Per qualsevol consulta o dubte www.ceeb.cat/badminton/ | badminton@elconsell.cat |  

93 511 20 40 

 

    Competició  

•  

 

• Tots els jugadors/es passaran per Taula d’Organització 30 minuts abans de l’inici de la seva 

1a Ronda per fer el “sorteig de posicionament de pista” que serà el que determinarà a 

quina pista començarà cada jugador/a el seu primer partit. 

• El Torneig comptarà amb 14 pistes de Bàdminton degudament enumerades. 

• Els competidors participaran dintre de la seva categoria i gènere corresponent. En cas de 

no arribar al mínim de participació, l’Organització es reserva el dret d’ajuntar categories o 

d’ajuntar participants masculins i femenins de la mateixa categoria. 

• Tots els jugadors i jugadores realitzaran mínim 2 rondes. 

• L’Organització marcarà el “canvi de posició” al finalitzar el temps determinat per partit i el 

jugador/a que vagi guanyant el seu partit pujarà de pista direcció Pista 1, en canvi, el 

jugador/a que vagi perdent el seu partit, baixarà de pista direcció Pista 14. 

• El jugador/a guanyador de la Pista 1 es quedarà a la Pista 1.  

https://ceeb.playoffinformatica.com/FormLogin.php?accio=logout
http://www.ceeb.cat/badminton/
mailto:badminton@elconsell.cat


 
  
 

 
 

 

 

 

• El jugador/a perdedor de la Pista 14 es quedarà a la Pista 14. 

• Si quan sona el marcador de “canvi de posició” el volant està en joc, els jugadors hauran 

d’acabar el punt. 

• Si quan sona el marcador de “canvi de posició” els dos jugadors van empatats de punts, 

pujarà el jugador/a que hagi guanyat el punt anterior, per tant, al que li tocaria efectuar el 

servei en cas de seguir el partit. 

• Tots els jugadors/es jugaran un mínim de 16 partits i faran 2 rondes. Un cop finalitzades 

les 2 rondes, els reis de les Pistes més altes disputaran la Final. 

 

   Guardons  

•  

 

• Guardons pels tres primers classificats de cada categoria. 

 

   Dades d’interès 

 

• L’Organització disposarà de raquetes de bàdminton per aquells que ho sol·licitin.  

• L’Organització facilitarà els volants de competició als jugadors/es. 

• Els jugadors/es tindran vestidors amb dutxes oberts durant tota la competició. 

• El pavelló disposa de servei de bar. 

 

   Organitza 

 

Organitza el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, amb la col·laboració del CEM La Mar Bella, 

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 

 


