
52 OPEN DE NADAL DE VIC DE JOVES
TROFEU stern motor

Recinte Tennis Taula, Pavelló Municipal d’Esports “Castell d’en Planes” VIC
Dimecres, 29 de desembre de 2021. De 15:30 a 20 h.

PROVES: - Benjamí masculí (2011 o després) - Infantil femení (2007 o després)
- Infantil mixt (2007 o després)   - Juvenil mixt (2004 o després)

Trofeus i Premis de material esportiu: pels dos primers/res de cada prova.

Inscripcions, fins el 16 de desembre a les 22h, a victt@victt.com
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NORMATIVA  52 OPEN DE NADAL DE VIC, DE JOVES

PROVES: - Benjamí masculí (2011 o després) - Infantil femení (2007 o després)
- Infantil mixt (2007 o després)   - Juvenil mixt (2004 o després)

Cada esportista només podrà participar en una prova, ja sigui de la seva categoria o
de categoria superior.

Sistema de joc: 1ª fase: grups de 3 o 4 jugadors/es i 2ª fase: eliminatòries.

- L’organització determinarà un mínim de  4 caps de sèrie per prova, en funció del seu rànquing i
fos necessari  nomenaria algun wild card. Si  s’escau, els millors caps de sèrie i  wild card, es
classificaran directament per a la segona fase.

Inscripcions i més informació: per email a:  victt@victt.com , fins el 16 de desembre a les 22h.
Indicar nom i cognoms participants, any de naixement, club i prova en la que participa.   Donat
que la participació és limitada, s’acceptaran inscripcions per rigorós ordre d’arribada i es validaran
una vegada s’hagi rebut la transferència bancària.

Preu inscripció: 10 euros.   Els clubs hauran de formalitzar la seva inscripció, exclusivament per transferència
bancària al número de compte  IBAN ES63  2100  1112  8402  0023  5318   BIC (Swift) CAIXESBBXXX

Participació limitada a un màxim de 16 participants per prova, ampliable en Infantil i juvenil mixt,
en funció de l’avaluació de les Mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia COVID-19 al territori de Catalunya.

NORMATIVA COVID:  s’aplicarà la normativa COVID vigent en la data de celebració d’aquest
Open de Nadal de Vic de Joves.

Trofeus i Premis de material esportiu: pels dos primers/res de cada prova.

Entrenaments:  pels esportistes participants en el  52 Open de Nadal de Vic de Joves,  que
vulguin entrenar pel matí, el local de joc estarà obert de 11 a 13h.  Feu la reserva, si us plau, per
l’entrenament.

Caps de sèrie segons rànquing de la FCTT
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