Comença la Lliga Redux Pàdel 2015

Benvolguts/des atlètics/ques

Comencem una nova modalitat de torneig: la REDUX PADEL LEAGUE!!

Competició en format Champions, amb diferents grups, on passen els millors de cada grup a
les fases finals.

Com ja sabeu, els horaris són estipulats per la Organització. I tal i com es va publicar, aquests
horaris no són canviables. Si algú no pot jugar a la data i hora marcats, s'ha de posar d'acord
amb l'altre equip i buscar un horari disponible (aquest canvi d'horari NO serà imputable al Club,
hauràn d'agafar pista fent reserva normal els afectats)

En cas de pluja o inclemències de temps, la Organització reserva els diumenges al matí i tarda
per disputar aquests partits. En cas de mal temps, envieu un email aÂÂ resultats@atletic.og ,
proposeu un horari pel diumenge i us donarem el Ok per disputar-lo (la Organització validarà el
horari perquè no hi hagi un altre partit en aquella hora)

Un mínim de 3 o 4 partits, en funció del grup on us hagi tocat.

Un cop finalitzat el partit, envieu mail aÂÂ resultats@atletic.org amb el resultat corresponent
(que sigui clar i entenedor)

En cas de que algú no li vagi bé horari, i vulgui avançar partits (sempre a cost del participant),
no hi ha problema. Els partits estàn marcats, les fases finals també, i no s'admetràn
endarreriments (a no ser que siguin per causes climatològiques).

Podeu descarregar els horaris i grups de joc i així com les dades de contacte des de la part de
usuaris registrats, al menu "Lligues i Ranquings" i "Redux Padel League" on podreu
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descarregar el fitxer en format pdf amb les dades. També el podeu descarregar en el següent
enllaç: http://www.atletic.org/Atl/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=250&view=finish&
cid=839&catid=1

Doncs, vinga!! Molta sort a tots!

Comissió Esportiva

Club Atlètic
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