JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
CURS 2016 – 2017
FINAL NACIONAL DE BÀDMINTON EQUIPS
Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil – Masculí i Femení
CONSELL ESPORTIU
ORGANITZADOR
DATA
LLOC DE LA FINAL

INSCRIPCIONS

Consell Esportiu del Baix Camp
C/ Doctor Ferran, 8 Reus 43202
977 33 40 60
cebc@cebc.cat
www.cebc.cat
21 de maig de 2017
Pavelló de la Selva del Camp
C/ de l’Horta, 39 La Selva del Camp 43470
977 84 52 27
https://goo.gl/maps/rNYRriDCPAH2
PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ
Termini d’inscripció: dijous 11 de maig de 2017
-Procediment de la inscripció mitjançant el corresponent full
d’inscripció (annex 1) al consell esportiu d’origen. Per fer
efectiva la inscripció, caldrà presentar el formulari
d’inscripció degudament complimentat (acollint-se a la
totalitat de la normativa de competició), així com el
comprovant de pagament pertinent. L’incompliment de
qualsevol d’aquests requisits suposarà la invalidació de la
inscripció.
-Cal enviar el full d’inscripció (annex 1) en suport informàtic
a cebc@cebc.cat
-Per confirmar les inscripcions cal fer el pagament
corresponent de 4€ per esportista, especificant el Consell
d’origen al compte corrent següent:
ES26 2100 3501 4422 0029 8943

Per participar caldrà portar degudament tramitat el carnet
d’esportista i d’entrenador-delegat dels JEEC, segellat pel
DOCUMENTACIÓ
Consell Esportiu corresponent, i presentar-lo a requeriment
de qualsevol membre de l’organització.
ASPECTES TÈCNICS
Convocatòria FN Bàdminton Equips dels JEEC (annex 2). La
NORMATIVA /
CONVOCATÒRIA
Normativa la podeu trobar a www.ucec.cat
Hora arribada esportistes: 30 minuts abans de l’inici de la
competició
PROGRAMA DE L’ACTIVITAT
Hora inici competició: 9:30 hores aproximadament
Finalització de la competició: 14:30 hores aproximadament
Classificació per resultats: Es farà una classificació per
CLASSIFICACIÓ I SISTEMA DE categoria i genere.
PUNTUACIÓ
Classificació per valors: Es podran premiar accions
individuals que reflecteixin els valors de l’esport.
ALTRES
Davant de qualsevol accident que requereixi atenció
ASSEGURANÇA MÈDICA
mèdica, cal informar al Responsable de la Final i/o seguir el
protocol marcat per la pròpia assegurança mèdica.
Trobareu tota la informació, resultats i classificacions a:
MÉS INFORMACIÓ
www.ucec.cat

