
Butterfly ofereix la possibilitat de participar en un campus  
internacional d’entrenament i un Open adreçats a jugadors 
i jugadores d’alt nivell, tecnificació, perfeccionament o ini-
ciació, oberts a la inscripció de jugadores i jugadors de totes 
les edats de tot el món.
El director del campus a la primera setmana serà el txec Petr 
Korbel amb el suport de Joaquim Mallorquí.

 XIII CAMPUS I OPEN INTERNACIONAL ZONATT BUTTERFLY
Calella  (Costa Barcelona Maresme), del 3 al 14 d’agost de 2020

10 raons per participar en aquesta activitat

1. Poder participar en un campus dirigit per Petr Korbel.
2. Competir per aconseguir un premi oficial Butterfly.
3. Gaudir d’una ciutat turística meravellosa en temporada alta, 
les fantàstiques platges de Calella, el seu gran centre comercial, 
la seva nit màgica...
4. Poder participar en un torneig amb jugadors de tot el món.
5. Fer unes vacances combinades amb el meu esport preferit.
6. Poder aguantar la pressió del TriOpen (3 punts = 500 €).
7. Aprendre a entrenar amb multiboles o perfeccionar-ho.
8. Gaudir de les ofertes de Zona TT.
9. Estar a 1 hora de tren del centre de Barcelona amb una 
freqüència de 15 minuts.
10. Tenir la possibilitat d’entrenar amb algun jugador invitat 
d’alt nivell.

Ctra. Molins de Rei, 27-29
08205 Sabadell (Barcelona)
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14h, 
i de 16 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h.
Tel: 937.457.089   Tel-Fax: 937.273.928
Mòbil: 647.455.666   http://www.zonatt.com
www.es.butterfly.tt

FAQS
1. Puc participar a l’Open sense prendre part a l’Estada? Sí.
2. Puc prendre part a l’Estada sense estar a l’hotel de l’organització? Sí, però tenen prioritat els 
que s’inscriguin al pack Viatges Tauro.
3. Puc venir a l’Hotel de l’organització sense prendre part a l’Estada? Sí.
4. Jugaré  com a mínim 4 partits a l’Open? Sí.
5. Les noies infantils i alevines on juguen a l’Open? A la categoria Femenina per defecte.
6. Hi haurà premi per al millor en la consolació absoluta? Sí, el diumenge.
7. Podré jugar amb alguna estrella internacional? És molt probable, hi haurà espàrrings d’alt 
nivell.
8. Podré descansar algun dia si participo de l’Estada? Sí.
9. El temps lliure fora les sessions d’entrenaments està regulat? No, cadascú pot fer el que 
vulgui. L’organització només té responsabilitat en les activitats realitzades a la Fàbrica Llobet.
10. Cal portar targeta sanitària vàlida o assegurança mèdica? Sí, seria imprescindible.
11. És obligatori jugar els Òpens i Triopens? No cal si no vols.
12. Els menors poden estar sols a l’hotel? Sí, si porten una autorització paterna escrita.
13. Es poden ampliar o reduir els dies d’estada a l’hotel? Sí, només ho has de demanar, t’ajustem 
el preu.

http://butterflycamp.blogspot.com/

Butterfly Madrid/Getafe
Avda. De Las Arcas Del Agua, 6, 1ª
Galerías El Artesón 
28905 Getafe (Madrid) 
Tel: (+34) 910 582 095 
E-mail: butterflymadrid@zonatt.com
Horarios
De lunes a jueves, tardes de 16.00h a 20.00h
Viernes de 10.00 hasta 20.00h
Sábados mañana de 10.00h hasta 14.00h

PACK VIATGES TAURO Habitacions Acompanyant Jugador 

1r Campus + 
Hotel  + Triopen 

+ Open  
Pensió Completa   

2-10 d’agost     
8 nits

HOTEL 
BALMES

 ***

a 5 minuts 
caminant de

 la sala
 d’entrenament

Individual a demanda a demanda

Doble 480 + 480 € 670 + 670 €

Triple adults 448 + 448 + 448 € 638 + 638 + 638 €

Triple amb menor 352 + 352 + 352 € 542 + 542 + 542 €

Apartament adults (4) 480 + 480 + 480 + 480 670 + 670 + 670 + 670

Quàdruple amb 2 menors 352 + 352 + 352 + 352 542 + 542 + 542 + 542

2n Campus + 
Hotel + Triopen 

+ Open
 Pensió Completa   

8-15 agost     
7 nits

HOTEL 
BALMES

 ***
a 5 minuts 

caminant de
 la sala

 d’entrenament

Individual a demanda a demanda

Doble 420 + 420 € 510 + 510 €

Triple adults 392 + 392 + 392 € 482 + 482 + 482 €

Triple amb menor 308 + 308 + 308 € 398 + 398 + 398 €

Apartament adults (4) 420 + 420 + 420 + 420 510 + 510 + 510 + 510

Quàdruple amb 2 menors 308 + 308 + 308 + 308 398 + 398 + 398 + 398

1r + 2n Campus 
Hotel + Triopen 

+ Open  
Pensió Completa   

2-15 d’agost     
13 nits

HOTEL 
BALMES

 ***
a 5 minuts 

caminant de
 la sala

 d’entrenament

Individual a demanda a demanda

Doble 780 + 780 € 1060 + 1060  €

Triple adults 728 + 728 + 728 € 1008 + 1008 + 1008 €

Triple amb menor 572 + 572 + 572 € 852 + 852 + 852 €

Apartament adults (4) 780 + 780 + 780 + 780 1060 + 1060 + 1060 + 1060

Quàdruple amb 2 menors 572 + 572 + 572 + 572 852 + 852 + 852 + 852

Iva inclòs; l’impost turístic no inclòs, es paga a l’hotel. Els nens són menors de 14 anys. 
Aigua inclosa en els àpats. El pàrquing es reserva a l’hotel directament.

Es poden demanar pressupostos per a més o menys nits. Reserves i informació: quimus67@gmail.com



Participants: 
Absoluts - Femenins - Veterans - Sots 23 - Juvenils - Infantils - Alevins - Benjamins
Nivells:
Alt Nivell  i Tecnificació / Perfeccionament  i Iniciació
Dates:   1a setmna: 3-7 d’agost (9 sessions d’entrenament)
 2a setmana: 10-14 d’agost (9 sessions d’entrenament)
Així mateix, es preveu l’assistència d’espàrrings d’alt nivell.
El Campus es divideix en dues sessions diàries de dilluns a divendres. 
Horaris: de 9’30 a 12’00, de 16’00 a 19’30.
El dimecres per la tarda no hi ha sessió d’entrenament.
Es lliurarà una samarreta commemorativa a tots els participants.
Preus:  1a setmana (Petr): 225 € (descompte de 35 € en el Pack Viatges Tauro)
 2a setmana (Robert): 100 € (descompte de 10 € en el Pack Viatges Tauro)
 dues setmanes: 325 € (descompte de 45 € en el Pack Viatges Tauro)
 
En el preu final del Pack Viatges Tauro ja s’inclou la inscripció al campus.
Els inscrits al Campus tenen les inscripcions gratuïtes als Òpens i Triopen.

Es treballarà específicament amb multiboles i condició física.
Places limitades a 36 jugadors.
Les inscripcions es formalitzaran per rigorós ordre d’arribada dels justificants de pagament. 
Tindran absoluta prioritat en la participació al Campus els jugadors que agafin el “Pack Viatges 
Tauro”. Els menors hauran d’anar acompanyats d’un adult o portar autorització paterna. L’orga-
nització no es fa responsable d’accidents o objectes perduts. Els reemborsaments per anul.lació 
realitzats després del 5 de juliol tenen un recàrrec de 50 € per jugador.

XIII CAMPUS INTERNACIONAL ZONATT BUTTERFLY
Calella  (Costa Barcelona Maresme), del 3 al 14 d’agost de 2020

Sala de Joc: Fàbrica Llobet. 16 taules Butterfly Centrefold 25. (C/ Sant Jaume 331-339, 1r pis, 08370, Calella - 
Barcelona)
Categories: Dissabte matí (9:00): Infantil (2005 o posterior) i Territorial (3a estatal o inferior categoria).
Dissabte tarda (16:00): Juvenil (2002 o posterior) i Veterans (1980 o anterior).
Diumenge matí (9:00): Absolut (amb consolació), Femení i Aleví (2007 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 commemorativa per a tots els participants. Inscripció gratuïta a l’Open per als participants del 
Campus. Els propis jugadors s’encarreguen de l’arbitratge. Regles ITTF.

XIII  OPEN INTERNACIONAL ZONA TT DE CALELLA 
Calella (Costa Barcelona Maresme), 8 i 9 d’agost de 2020

-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.

Serveis addicionals inclosos en el preu (a demanda)
Treball físic extra opcional, anàlisi tècnica amb vídeo, sessions teòriques 

sobre l’entrenament i consells pràctics sobre materials.

Serveis addicionals no inclosos en el preu (a demanda)
Fisioterapeuta: 15€ 1/2 hora

XIII  TRIOPEN DE CALELLA 
Calella  (Costa Barcelona Maresme), 9 d’agost de 2019

Descomptes especials per a grups de 4 jugadors o més
No dubteu a consultar-nos altres ofertes especials dins del “Pack Viatges Tauro”

PREMIS en MATERIAL BUTTERFLY I CAMPUS 2020
Categoria Absolut Femení Juvenil Infantil Aleví Veterà Territorial

1r 200 €
material btty

Gratuït
Campus + hotel

50 €
material btty

50 €
material btty

50 €
material btty

50 €
material btty

50 €
material btty

2n
(Campus 2021)

Gratuït
Campus + hotel

MATERIAL BTTY +
75 € descompte campus 2021

3r 50 €
material btty

Motxilla i obsequis

Consolació Material
BTTY

Normativa
dels
premis

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 mot-
xilles. Els premis del Campus 2020 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 2021). Cap premi no es pot revendre.

INSCRIPCIONS
MAIL / TELF. quimus67@gmail.com        666499324
TEMPS LÍMIT 4 d’agost
NÚM COMPTE ES46-0081-0102-86-0001256333 (Banc de Sabadell)
CAL POSAR Nom i Cognom del jugador que fa l’ingrés 
DADES OPEN Categoria/es


