MiniOpen d’Estiu - Despí 2018
Belvolguts companys,
Informar-vos que dimecres 29 d'agost celebrarem un MiniOpen (de tarda/nit).
El local de joc serà el del C.T.T. Ateneu 1882 - Passeig del Canal, s/nº (cantonada amb el Carrer de la Creu
d'en Muntaner, 17) - 08970 - Sant Joan Despí.
El nombre màxim de participants será de

32

Tots els partits es disputaran al millor de 5 jocs / Pilota Oficial DHS Dual *** Blanca
Format de la Competició
Grups de 3 o 4 (segons inscripcions) es classifiquen TOTS per les eliminatòries
Q1
- 3er
vs 4t de Grup (el guanyador s’enfronta a un 2n)
Q2
- WQ1 vs 2n de Grup (el guanaydor s’enfronta a un 1er)
QUADRE
- WQ2 vs 1er de Grup (desde 1/8 fins a la final, NO es juga 3er i 4t lloc)
Torns d’Arbitratge
Pel bon funcionament del Torneig, es prega ARBITRAR quan correspongui:
Q1
- arbitren els 2ons de Grup (els guanyadors porten la butlleta al control)
Q2
- arbitren els 1ers de Grup (els guanyadors porten la butlleta al control)
QUADRE
- arbitren els perdedors de la Q2 i així successivament

Hora d'inici 19:30 (obertura del local 18:45) i finalització a les 24:00 aprox.
Preu de la inscripció:

10 € que es pagaran en la Confirmació Presencial (hora límit 19:15)
(recomanem anticipar les inscripcions vía mail, per assegurar-se que hi hagi places lliures)
Premis en funció del nombre de participants
(el 45% de l’import de les inscripcions serà destinat a premis)
1er)
20%
- 2òn)
10% - 3ers)
5 % + 5% - Consolació 5 %
Consolació: serà la 5ª posició, que disputaran els perdedors dels ¼ de final
La inscripció al MiniOpen, implica l’acceptació de la Normativa (comportament, arbitratges, etc…).
Servei de Begudes durant la competició; qui vulgui Entrepà, el demanarà al fer la inscripció i ho anirem a
buscar per poder sopar cap a les 21:30 (final grups / inici eliminatòries)

Per a més informació, podeu dirigir-vos a:
Joaquim Pla i Beltran
Telèfon: 656.777.681
e-mail: kimpla58@gmail.com

En conveni amb:

Col·labora:

