
    

  CONVOCATORIA COMPETICIÓ 2019-20 

   

   

 
Catalunya TTR Granollers s-11, s-13, s-15, s-17, s-19 i Absolut 

Granollers, 22 de desembre de 2019 

 

ORGANITZADORS:  

La competició serà organitzada per l’ Associació Granollers Esportiva i la FECAB, amb la col·laboració del Consell 

Català de l’Esport i l’Ajuntament de Granollers. 
 

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ: 

És celebrarà el diumenge 22 de desembre de 2019, al PAVELLÓ MUNICIPAL DEL CONGOST  (Carrer Maria Palau, 19-

21; 08403 Granollers) 
 

MODALITATS I NIVELLS: 

Modalitats: individual masculí, individual femení, dobles masculí, dobles femení i dobles mixtes. 

Categories:   Masculí: Absolut, sub-19, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11 i sub-9. 

                 Femení: Absolut, sub-19, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11 i sub-9. 

 

Sistema de joc mixt en modalitat individual i eliminació directa en dobles, i segons el reglament de la FESBA. 

A la categoria sub-9 masculina i femenina, només es jugarà en la modalitat d’individuals. A la resta de categories, 

inscripció com a màxim a dues modalitats. A les categories s-9 i s-11 s’aplicarà la normativa específica de 

minibàdminton. 
 

HORARI:  

Diumenge de 9 a 18 hores aproximadament.   
 

INSCRIPCIÓ i QUOTES: 

On-line, fins el divendres 6 de desembre de 2019, a les 23:59 hores, utilitzant la plataforma web, en el següent 

enllaç: http://www.badminton.es/sport/tournament?id=A9EA99EB-8FA9-4863-B822-83DBFB4CD87B 
 

No es podrà acceptar cap inscripció que no compleixi els requisits necessaris. 

 

 TTR Absolut Categories sub-9 i s-11 Altres categories 

1 modalitat 15,00€ 8,00€ 11,00€ 

2 modalitats 22,00€ 12,00€ 15,00€ 

 

Cal fer el pagament per transferència bancària al compte corrent del BBVA, 

IBAN: ES65 0182 4287 3902 0197 1104 
 

VOLANTS: Aportats pels jugadors, marca Babolat. De ploma Babolat 2 els nivell A i B. De niló Babolat Cup la 

resta. 
 

JUTGE ÀRBITRE: Eduard Mateos Vidal 
 

SORTEIG: Dilluns, 18 de desembre de 2019 
 

PREMIS: Trofeus, medalles o obsequis per als primers i segons classificats a la modalitat d’individual i per als 

primers classificats de dobles. 300€ premis en metàl•lic per la categoria Absolut a repartir segons normativa 
competicions. 

http://www.badminton.es/sport/tournament?id=A9EA99EB-8FA9-4863-B822-83DBFB4CD87B

