TROBADA TARRAGONÈS
BÀDMINTON – Curs 17/18
Dissabte, 28 d’abril de 2018
ORGANITZA: Ajuntament del Morell i Consell Esportiu del Tarragonès, amb el suport dels JJMM
Tarragona 2018.
CATEGORIES: activitat dirigida a jugadors/es de les categories escolars:
BENJAMI i ALEVI (PRIMÀRIA) / INFANTIL i CADET (SECUNDÀRIA) / JUVENIL (BAT)
Oberta a tots els centres escolars de la comarca, per la via dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya (JEEC) i/o del Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE).
La trobada té un caire no competitiu i participatiu; per les partides que es puguin programar,
s’aplicarà el reglament de joc dels JEEC
(http://ucec.cat/carpeta17/jeec/normatives_jeec_2017-18.pdf).
TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ
1/ Es podrà participar per la via dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, amb l’alta dels
participants a l’aplicació informàtica del CET. Posteriorment, heu de fer la inscripció específica
de cada esportista a l’apartat de Competicions Individuals/ TROBADA COMARCAL DE
BÀDMINTON, dins del programa dels JEEC.
2/ Al no tenir caire competitiu, els centres pertanyents, tant als JEEC, com al Pla Català
de l’Esport a l’Escola (PCEE) i que tinguin assegurança pròpia escolar, tindran la facultat de
fer la inscripció, sense la tramitació via JEEC, segons les condicions que es regulin sobre el
tractament de la seva pròpia assegurança escolar, amb la necessària aprovació del consell escolar
de centre i els requisits que es determinin a tal efecte.
En aquest cas, us facilitaríem el full d’inscripció corresponent.
La participació a la trobada és totalment gratuïta; no tindrà cap cost afegit, a banda de la
tramitació d’alta i assegurança de participants als JEEC, si fos els cas.
Data límit: fins el dijous 26 d’abril, a l’aplicació informàtica del CET o lliurant el full amb
assegurança pròpia.

DADES DE CELEBRACIÓ
DATA i LLOC
Dissabte, 28.04.18 – PAVELLÓ MUNICIPAL EL MORELL
HORARI
Confirmació
Inici
Finalització
CATEGORIES
participants i
activitat prevista
Escalfament
- PRIMÀRIA (benjamí – aleví)
9:45h
10:15h
12,45h
- SECUNDÀRIA (infantil – cadet - juvenil)
PARTICIPACIÓ A LA FASE TERRITORIAL CAMP DE TARRAGONA
Aquesta trobada també servirà per a definir els possibles participants de la nostra comarca
interessats en assistir a la Fase Territorial del Camp de Tarragona de Bàdminton, prevista pel 12
de maig a Reus; que és la fase prèvia també de les Finals Nacionals de Catalunya ( 26 maig modalitat grups i 2 de juny – modalitat individual). En aquest cas, només és pot accedir a
participar-hi amb la tramitació de l’alta corresponent als Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

