X OPEN ZONA TT DE CALELLA
Calella (Costa Barcelona Maresme), 29 i 30 de juliol de 2017

Sala de Joc: Fàbrica Llobet. 16 taules Butterfly Centrefold 25. (C/ Sant Jaume 331-339, 1r pis, 08370, Calella - Barcelona)
Categories: Dissabte matí: Infantil (2002 o posterior) i Territorial (3a estatal o inferior categoria).
Dissabte tarda: Juvenil (1999 o posterior) i Veterans (1977 o anterior).
Diumenge matí: Absolut (amb consolació), Femení i Aleví (2004 o posterior).
Sistema de competició: Grups de 3/4/5 jugadors i eliminatòries finals.
L’organització pot establir jugadors exempts de la primera fase per nivell reconegut.
Preu: 20 € Absolut / 15 € Femení / 18 € Juvenil / 16 € Infantil / 14 € Veterà / 12 € Territorial / 10 € Aleví
(50% de descompte en la 2a i 3a inscripció més cara)
Samarreta Butterfly oficial a tots els participants. Inscripció gratuïta a l’Open per als participants del Campus.
Els propis jugadors s’encarreguen de l’arbitratge. Regles ITTF.
PREMIS
Categoria

Absolut

1r
500 €
(material Butterfly)
2n
(Campus 2018)

Femení

Juvenil

Infantil

Aleví

Veterà

Territorial

200 €

200 €

200 €

100 €

100 €

100 €

Gratuït
Gratuït
Campus + hotel Campus + hotel

Material+100 €
descompte
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Els guanyadors dels premis Butterfly poden tenir contracte amb d’altres marques; els premis no es poden
gastar en taules, pilotes o d’altres complements, es poden gastar en gomes, pales, roba, sabatilles, bosses o motxilles. Els premis del Campus 2018 són personals i intransferibles i no es poden cedir a d’altres persones ni ser
canviats pel seu valor en metàl·lic (només s’obté si se celebra el Campus 2018). Cap premi no es pot revendre.

X TRIOPEN DE CALELLA

Calella (Costa Barcelona Maresme), 30 de juliol de 2017

-Torneig per eliminatòries directes i sorteig pur.
-Participació restringida als jugadors i jugadores inscrits a l’Open Zona TT.
-Totes les categories jugaran barrejades.
-S’instaura un premi únic de 500 € per al guanyador.
-Tots els partits es jugaran a un sol joc (1 servei cadascú). Passa l’eliminatòria
el primer que guanya 3 punts (sense diferència de 2: 3-0, 3-1 o 3-2)
-Es jugarà el diumenge per la tarda a partir de les 17’30 h.
-Inscripció gratuïta.

INSCRIPCIONS

MAIL / TELF.

quimus67@gmail.com

TEMPS LÍMIT

25 de juliol

666499324

NÚM COMPTE ES46-0081-0102-86-0001256333 (Banc de Sabadell)
CAL POSAR

Nom del jugador que fa l’ingrés

DADES OPEN

Nom i Cognom i categoria

http://butterflycamp.blogspot.com/

