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1.- EDATS
Categories 2016-17
Nascuts/des a l’any 2008
Nascuts/des a l’any 2006
Nascuts/des a l’any 2004
Nascuts/des a l’any 2002
Nascuts/des a l’any 2000

i
i
i
i
i

2009
2007
2005
2003
2001

Benjamins
Alevins
Infantils
Cadets
Juvenils

2.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Documentació necessària
Per participar en les nostres competicions caldrà:




Llicències d’esportistes: S’ha d’omplir el tríptic degudament al programa Zénit, amb
totes les dades demanades al mateix, inclòs el número de la targeta TIS (CatSalut).
Llicències d’entrenador/delegat: S’ha d’omplir un tríptic a part del dels
esportistes amb les dades de l’entrenador o delegat de l’entitat.
Es obligatori portar la fitxa en cada una de les competicions.

Documentació necessària a presentar:



Fitxes d’esportistes: S’ha de portar obligatòriament.
Fitxes d’entrenador/delegat: Aquesta llicència serà obligatòria i s’ha de portar.

3.- INSCRIPCIONS
Lloc i període d’inscripcions
La data límit per inscriure esportistes serà el dimarts de la setmana de la Jornada abans de les
20h. Les inscripcions es faran al consell esportiu de L’Hospitalet ( C/ Digoine, 29. 08901L’Hospitalet), o bé via E-mail:
abarranco@cehospitalet.org
marianogarcia@cehospitalet.org

Preus d’inscripció
Inscripció a la competició de l’Hospitalet
Per esportista fins a la cat. CADET

15 €

Per esportista a la categoria JUVENIL

17 €

Per delegat/entrenador

20 €



Tots els esportistes hauran d’estar introduïts al programa zenit.

4.- ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT
Forma d’actuació en cas d’accident:. A la nostra pàgina web tenim parts mèdics on expliquen tot
el tràmit que s´ha de fer.

5.- CALENDARI DE LA COMPETICIÓ
JORNADA

SEU

HORA

DATA

MODALITAT

1a.

I. TORRAS I BAGES

16:30

25 de Novembre

INDIVIDUAL

2a.

I. TORRAS I BAGES

16:30

16 de Desembre

INDIVIDUAL

3a.

I. TORRAS I BAGES

16:30

20 de Gener

INDIVIDUAL

4a.

I. TORRAS I BAGES

16:30

17 de Febrer

INDIVIDUAL

5a.

I. TORRAS I BAGES

16:30

17 de Març

INDIVIDUAL

*El Consell Esportiu es reserva el dret a canviar les dates i les seus de competició
1. Es jugaran dues rondes cada dia. Si el nombre de jugadors és imparell un d'ells
descansarà a la ronda. Això només es podrà fer un cop en tot el torneig.
2. Les partides començaran a les 16.30h. A totes les categories es jugarà amb rellotge, amb
el temps de 30 minuts per a cada jugador. No es obligatori apuntar les jugades, el temps
màxim d’espera per donar finalitzada la partida serà de 10 minuts.
3.

Els emparellaments es faran amb anterioritat, un cop es coneguin les inscripcions. El
desenvolupament del torneig es podrà seguir a la web del CELH.

