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Lliga de bàdminton curs 2019-2020 
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Participa a la Lliga de Bàdminton de Healthy Life with 

Pertots, una lliga competitiva/educativa, amb fair play, 

esportivitat i on conviuràs experiències noves amb nous 

companys i companyes de joc.   

 

 

Categories convocades: 

- Estudiants de Secundària (categoria infantil nascuts al 2006-2007 

i cadets nascuts al 2004 i 2005) 

- Estudiants de Batxillerat (categoria juvenil, nascuts al 2002-2003)  

- Estudiants Universitaris (nascuts del 2001 i anteriors) 

 

 

Tots els inscrits hauran de tenir assegurança. 

esportiva. 

 

 

Dates, horaris i seus de competició 
 

- 19 i 20 de març de 2020 

Pavelló Sescelades. Campus Sescelades Universitat Rovira i Virgili. 

Tarragona. 

Horari: de les 16:00h a les 21:00h. 
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- 25 d'abril de 2020  

Pavelló Lleuger Escola Cèlia i Artiga. Reus. 

  Horari: matí i tarda 

 

 

INSCRIPCIONS ESCOLARS (Secundària i Batxillerat) 

En les edats de Secundària i Batxillerat, hauran de tramitar 

l'assegurança i la llicència dels Jocs Esportius Escolars 

amb el seu consell esportiu respectiu. 

Les inscripcions es realitzaran directament al Consell 

Esportiu respectiu amb el seu corresponent procediment. 

 

INSCRIPCIONS UNIVERSITÀRIES 

En el cas Universitari es realitzaran  directament a Pertots. 

pertots@pertots.com 

669891855 David Rubio 

Tot inscrit que no tingui assegurança caldrà que la tramiti 

directament amb Pertots abans de la competició 
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Preus 

El preu d'inscripció és de 5 Euros per cada competició de 

Tarragona i 5 euros per la competició de Reus.  

Si es realitza la inscripció per les dues seus el preu de la 

inscripció és de 8 euros. 

 

 

 

Reglament 

La competició es regirà pel reglament de la Federació 

Espanyola de Bàdminton. 

Sistema de puntuació: 

- Els partits es jugaran al millor de 3 jocs. 

- Guanya el joc el jugador/a que primer arribi a 21 punts, 

que serà el primer en servir en el joc següent. 

- Si la puntuació arriba a 20-20, el jugador que primer faci 

2 punts consecutius, guanya el joc. 

- Si la puntuació arriba a 29-29, el jugador/a que assoleix 

primer el punt 30 guanya el joc. 

- Quan un jugador arribi a 11 punts tots dos jugadors/res 

tindran, si ho demanen, un descans de 60 segons. 

- Entre els jocs hi ha un descans de 2 minuts. 

 

 


