IV Padel Glam Torneig Femení de Pàdel 20 i 21 Juny

El cap de setmana del 20 i 21 de juny es farà el ja tradicional torneig Open Femení de Pàdel
GLAM. Aquesta serà ja la IV Edició. Com sempre, la participació està oberta a totes les noies i
dones padeleres. Serà per tant una molt bona oportunitat tant per les que es volen iniciar en
aquest tipus de competicions com per les jugadores més habituals, per passar una gran
jornada de joc completa de Pàdel en un entorn immillorable i amb bona companyia.
En funció de les parelles inscrites es farà un tipus de format o un altre.
Inicialment hi haurà una primera fase de lligueta, i posteriorment unes eliminatòries per decidir
les campiones.
Preu inscripció: 12 euros per participant
(inclou piscolabis al Bar de Solanes i mojito)
Partits a 9 jocs màxim i amb límit de temps (no existeix empat)
2 punts victòria / 1 punt derrota
Premis als finalistes i semifinalistes
Límit inscripcions: 16 juny - 17.00h
Inscripcions a: resultats@atletic.org
(especificant components de l'equip, email i telèfon de contacte)
Per tal de garantir que hi hagi participació de No Socis del Club Atlètic, proposem que els
equips estiguin formats per 1 Soci + 1 No Soci. En cas de que no fos possible, evidentment,
també s'acceptaràn equips formats per 2 No Sòcies o bé per 2 Sòcies.
Així doncs, ja podeu començar a buscar parella i enviar-nos mail amb les vostres dades.
Els calendaris amb els horaris es passaran el 17/18 de juny per email i es penjaran també al
Bar de Solanes.
Pel piscolabis+mojito será necessari comprar el ticket al Bar de Solanes (Ricard Ballester, al
telèfon 636-022073) pagant els 12€ d'inscripció. Les persones que no vulguin/puguin fer el
piscolabis, igualment hauràn de pagar els 12€ d'inscripció, bé al Bar de Solanes o bé a algún
membre de La Junta.
Club Atlètic Sant Feliu

1/2

IV Padel Glam Torneig Femení de Pàdel 20 i 21 Juny

2/2

