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El II Torneig d’Estiu de Bàdminton Platja és un
esdeveniment esportiu de caràcter lúdico-competitiu
organitzat pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.

La finalitat d’aquest torneig és apropar i donar a
conèixer als nens, nenes, joves i adults, aquesta
modalitat tant divertida i diferent del Bàdminton tal i
com es coneix actualment.

Aquest torneig, permetrà als i les nostres participants
jugar dintre d’un marc desconegut, amb un ambient
més animat, agradable i divertit. Un esdeveniment idoni
per tancar el curs 2019-20.

Presentació



DATA:
Dissabte 15 de juny de 2020

Bàdminton
Platja LOCALITZACIÓ:

Platja de la Mar Bella

(davant del CEM La Mar Bella)

Informació general

HORARI ACTIVITAT:
de 08:00h a 14:00h
*en funció de la participació



El preu per parella escolar és de: 14,00€

El preu per parella sènior és de: 16,00€

Per reservar plaça cal descarregar-se el full 
d’inscripció de la nostra web (www.ceeb.cat) i 
enviar-ho a badminton@elconsell.cat juntament 
amb el comprovant de pagament.

S’oferiran 96 places. 64 escolars i 32 per adults (32 parelles escolars i 16
parelles sèniors).

Categoria Any mínim Any màxim Places per parella
Escolar A 2011 2008 16
Escolar B 2007 2002 16
Sènior 2001 +2001 16

Informació general

Si un/a participant no té parella, pot fer la inscripció individual i pagament de 7€ o 8€ (en funció
de la categoria) a l’espera que l’Organització li trobi company/a. En cas que l’Organització no
trobés parella, es retornarien els diners.
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• Format de competició de Dobles.

• Esdeveniment amb 8 pistes de Bàdminton Platja, cada una de 13x6m.

• L’alçada de la xarxa serà d’1,55m.

• L’Organització disposarà de 32 raquetes de Bàdminton platja homologades i facilitarà els volants de
la competició.

• Partits a temps. Fase de grups 15 minuts per partit, partits de quadre final a 20 minuts a excepció
dels Escolars A que jugaran sempre 15 minuts.

• El servei es realitzarà des del fons de la pista sense trepitjar la línia de fons i podrà dirigir-se a
qualsevol punt del camp contrari. El servei, s’efectuarà per sota de la cintura.

• Per la resta de normes, s’aplicarà el Reglament de joc de Bàdminton de la FECAB

Aspectes tècnics



• Cada categoria tindrà 3 Rondes:
1a Ronda: Fase de grups. 4 grups (A, B, C i D) de 4 parelles per grup. Cada parella
realitzarà 3 partits, 15 minuts per partit.
2a Ronda: Fase de quadre final. Els 1rs de cada grup es classificaran per les Semifinals, els
2ns de grup jugaran del 5è al 8è lloc, els 3rs de grup del 9è al 12è lloc i els 4rts de grup del
13è al 16è lloc.
3a Ronda: Es jugarà a quadre TOTES les posicions. Des de la Final fins el 16è lloc.

• Les parelles poden ser mixtes, masculines o femenines.

• Les tres primeres parelles classificades pujaran a pòdium i cada membre de la parella obtindrà una
medalla.

• Tots els i les participants obtindran un obsequi.

Normativa de la competició



Horari provisional de la competició

1a RONDA

SÈNIOR
• 08:00h Obertura de portes, confirmació assistència i escalfament
• 08:15h Inici fase de grups (3 partits a temps, 15min per partit)
• 09:00h Fi Fase de grups
ESCOLAR B
• 09:00h Obertura de portes, confirmació assistència i escalfament
• 09:15h Inici fase de grups (3 partits a temps, 15min per partit)
• 10:00h Fi Fase de grups
ESCOLAR A
• 10:00h Obertura de portes, confirmació assistència i escalfament
• 10:15h Inici fase de grups (3 partits a temps, 15min per partit)
• 11:00h Fi Fase de grups



2a RONDA

SÈNIOR
• 11:15h Inici Semifinals | 5-8è lloc | 9-12è lloc | 13-16è lloc (20min per partit)
ESCOLAR B
• 11:45h Inici Semifinals | 5-8è lloc | 9-12è lloc | 13-16è lloc (20min per partit)
ESCOLAR A
• 12:15h Inici Semifinals | 5-8è lloc | 9-12è lloc | 13-16è lloc (15min per partit)

Horari provisional de la competició



3a RONDA

SÈNIOR
• 12:45h Inici Final | 3r i 4rt lloc | 5è-16è lloc (20min per partit)
ESCOLAR B
• 13:15h Inici Final | 3r i 4rt lloc | 5è-16è lloc (20min per partit)
ESCOLAR A
• 13:45h Inici Final | 3r i 4rt lloc | 5è-16è lloc (15min per partit)

TOTES LES CATEGORIES
14:00h Entrega de guardons i obsequis a tots els i les participants

Horari provisional de la competició



Espai



Espai

Passeig Marítim
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