XII TORNEIG SANT SEBASTIÀ
LA CANONJA TENNIS TAULA

AEE INSTITUT COLLBANC – LA CANONJA
Dissabte, 27 de gener de 2018
ORGANITZA
AEE INSTITUT COLLBLANC DE LA CANONJA i CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS.
AMB EL SUPORT
DE l’AMPA INSTITUT COLLBLANC i DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA
CATEGORIES
Competició dirigida a jugadors d’edat escolar, tant masculí i femení, tant d’àmbit escolar
com federat i oberta també a la participació d’adults:
1. CATEGORIES ESCOLARS: PREBENJAMÍ, BENJAMI i ALEVI (PRIMÀRIA) /
INFANTIL i CADET (SECUNDÀRIA).
2. POPULAR: JUVENIL ESCOLAR, MONITORS, PROFESSORS i PARES I MARES.
La trobada està programada dins dels Jocs Esportius Escolars, prèvia a la celebració de la
fase comarcal del Tarragonès, aplicant-se el reglament dels JEEC. Els resultats d’aquest
torneig serviran per orientar els caps de sèrie de la fase comarcal.
Es faran dos torns horaris per grups d’edat per tal de poder optimitzar el
desenvolupament de les corresponents competicions. Segons el nombre d’inscrits es
podrien ajuntar diferents categories o subdividir categories.
La modalitat Popular, categoria única, està oberta a escolars de categoria juvenil,
monitors i a qualsevol altre membre de la comunitat educativa d’un centre escolar o
d’una entitat.
TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ
Entitats i escoles del Tarragonès: alta dels esportistes als Jocs Esportius Escolars de
Catalunya a l’aplicació informàtica del CET, assignat la llicència de tennis taula i la
posterior inclusió a l’apartat específic de la trobada.
Per qualsevol dubte, contacteu amb el servei administratiu del CET
El centre escolar organitzador tindrà la facultat de fer la inscripció interna, sense la
tramitació via JEEC, segons les condicions que es regulin sobre el tractament de la
pròpia assegurança escolar amb la necessària aprovació del consell escolar del propi
centre.
El esportistes provinents de l’àmbit federat i d’altres consells esportius, hauran
d’acreditar que tenen la corresponent assegurança i comunicaran la inscripció via email
a info@cetarragones.cat, indicant nom i cognoms i data de naixement.
Data límit: fins el dimecres 24 de gener. Molt important: no s’acceptaran
inscripcions fora de termini, ni el mateix dia de la competició.
DATA
LLOC
CATEGORIES

Dissabte, 27.01.18
GIMNÀS INSTITUT COLLBLANC, La Canonja
Confirmació
Inici
participants
activitat

Finalització
prevista

- PRIMÀRIA (prebenjamí – benjamí – aleví)

16,00h

16,15h

18,15h

- SECUNDÀRIA (infantil - cadet) i POPULAR

17,30h

17,45h

19,45h

LLIURAMENT DE PREMIS: una vegada finalitzin cadascun dels dos blocs horaris
Més informació del torneig: aeecollblanc@gmail.com

