I MINI OPEN QUEIMA DAS FITAS
A Associação Académica de Coimbra leva a efeito no dia 18 de Fevereiro o I
Mini Open Queima das Fitas (só haverá prova no domingo, dia 19 de Fevereiro caso
o número de inscritos o justifique; serão feitos todos os esforços para que a prova se
concentre apenas num dia). Este torneio integra o Circuito Nacional da Federação
Portuguesa de Badminton como um Torneio de Clube.
Vimos convidar todos os clubes e atletas nacionais não seniores a participarem
nesta competição.
Esperamos reunir em Coimbra o maior número de atletas possível para uma
grande jornada de Badminton!
Informações referentes ao torneio:


O torneio irá disputar-se em todos os escalões de não seniores nas cinco provas
(singular homem, singular senhora, par homem, par senhora e par misto),
exceto na categoria de sub 11 em que apenas se realizam as provas de
singulares.



Esta prova é pontuável para o Campeonato Nacional de Não Seniores.



Os jogos irão disputar-se no Pavilhão nº 3 do Estádio Universitário de Coimbra.



As inscrições dos atletas serão feitas na plataforma de inscrições online da
Federação Portuguesa de Badminton.



As inscrições encerram no dia 5 de Fevereiro de 2017.

Prémios: Haverá medalhas/troféus para os dois primeiros classificados de cada prova.
Para efeitos de pagamento poderão fazê-lo:


Através de cheque emitido à ordem de Associação Académica de Coimbra –
Secção de Badminton (enviado para a FPB apesar de ser emitido à ordem do
clube)



Transferência

Bancária,

NIB:

PT50

0010

0000

1623

0510

0019

5

(acompanhado de envio do comprovativo de pagamento para a FPB)


Caso os clubes desejem recibo de pagamento deverão enviar o respetivo número de
contribuinte para o contacto eletrónico da Secção de Badminton da AAC.

Contamos com a vossa participação!
bad.aac@gmail.com
917435078 (Diogo Silva) - 912691827 (Ana Santos) – 962976836 (Celso Baía)

