IX OPEN ZONA TT DE CALELLA
Calella (Costa Barcelona Maresme), 30 i 31 de juliol de 2016

Sala de Joc: Fàbrica Llobet. 16 taules Butterfly Centrefold 25. (C/ Sant Jaume 331-339, 1r pis, 08370, Calella - Barcelona)
Categories: Absoluta, Femenina, Infantil (nascuts el 2001 o posteriors), Veterans (nascuts el 1976 o anteriors), Territorial i PPxTT.
Horaris previstos: Dissabte (Veterans, Territorial i PPxTT): 16’00 a 21’00 h. Diumenge (Absolut, Femenina i Infantil): 8’45 a 15’15 h.
Sistema de competició: Grups de 3/4/5 jugadors, eliminatòries finals i consolacions el diumenge.
L’organització pot establir jugadors exempts de la primera fase per nivell reconegut.
Preu: 20 € absolut / 18 € femení / 16 € infantil / 14 € veterà / 12 € territorial / 10 € PPxTT (50%
de descompte en la 2a inscripció)
Es lliurarà una samarreta Butterfly oficial a tots els participants. La participació en una de les
dues estades inclou la inscripció gratuïta a l’Open. Els propis jugadors s’encarreguen de l’arbitratge. Regles ITTF.
PREMIS
Absolut
Femení
Infantil

1r: 600 € (Abs.), 450 € (Inf.) i 350 € (Fem.) en material Butterfly (PVP)
2n: Invitació gratuïta per al Campus 2017, incloent l’hotel amb PC. (valorat en 400 €)
3r i 1r Consolació: Material de Zona TT. (valorats entre 20/40 €)

1r: 100 € en material del catàleg actualitzat Butterfly.
Veterà
Territorial 2n: Material esportiu, val de descompte del 50% per al Campus Butterfly 2017 i 50% de descompte X Open ZonaTT.
PPxTT 3r: Material esportiu
Premis:
Zona TT,
Butterfly
i Viatges
Tauro.

Els guanyadors dels premis Butterfly poden tenir contracte vigent amb d’altres marques comercials; els premis no es poden gastar en taules, pilotes o d’altres complements (Club accessories), es poden gastar en gomes, pales, roba, sabatilles, bosses o motxilles.
Els premis de Viatges Tauro són personals i intransferibles i no es poden cedir a d’altres persones ni ser canviats pel seu valor en metàl·lic. Cap premi no es pot revendre.

IX TRIOPEN DE CALELLA

Calella (Costa Barcelona Maresme), 31 de juliol de 2016

-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.
INSCRIPCIONS
-Inscripció gratuïta.
MAIL / TELF.AI quimus67@gmail.com
666499324
TEMPS LÍMIT

26 de juliol

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

CAMPUS

Hotel escollit i tipus d’habitació.

