
 

 

 

 

 TORNEIO DE CLUBE NÃO SENIORES – 30 + 31 de Março 2019  

     

 

Pavilhão: Pav. Municipal Nº1 da 

Lousã: 

Rua José Pereira da Cruz 

239 993 372 

 

Nº Campos: 9 campos, 1 deles 

para Para-Badminton, equipados 

com plataformas para árbitros. 

 

Tipo de Piso: Madeira Flutuante 

 

Bancada: 420 lugares (cadeiras) com lugares reservados para pessoas com mobilidade 

reduzida. 

 

Balneários: 4 Balneários para atletas, 2 para árbitros 

 

Juiz árbitro: Joaquim Silva 

 

Modelo de competição: Provas em todos os escalões de não seniores por eliminação à primeira 

derrota ou por séries no caso de existirem apenas três atletas inscritos.  

 

Prémios: Troféus para os vencedores das provas SS e SH, medalhas para os 1ºs e 2ºs 

classificados das restantes provas e 50% do valor angariado com as inscrições dos atletas em 

artigos Victor do catálogo que será disponibilizado no dia do Torneio.  

 

Taxas de inscrição: 

 

Pack 1  Inscrição por prova - 2 € 

 

Pack 2  Inscrição por prova + 1 Tubo de Volantes Snowpeak de competição – 24€ 

 

Pack 3  Almoço de 31 de Março (Pizza + Bebida + Fruta) – 5€  

 

Pagamentos:  Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência bancária  

 

tel:239993372
https://cm-lousa.pt/wp-content/uploads/2017/04/rascunho-automatico-95.jpg


 

 

 

para a conta do Clube (CABRIL-Serpins) da Caixa de Crédito Agrícola e deverão ser enviados 

comprovativos para o mail institucional:cabril-serpins@fpbadminton.com. 

 Nº Conta:402 977 969 70;  

 NIB: 0045 3458 4029 7796 9709 8 

 IBAN: PT50 0045 3458 4029 7796 9709 8 

 

Inscrições: Plataforma on-line da Federação Portuguesa de Badminton 

 

Prazo de inscrição: 08 Mar 2019 a 17 de Mar 2019 

 

Data limite para desistências sem multa:  21 Mar 2019 

 

Hora prevista para o Início do Torneio: 9:30H (Sábado – 30 Mar) 

 

Almoço de dia 30 de Março:  A cargo dos atletas nas suas pausas competitivas, já que não 

haverá interrupção do Torneio para almoço. 

 

Lanche/Jantar de 30 de Março:  Porco no espeto para todos os atletas e representantes formais 

dos Clubes participantes no Torneio. 

 

Dia 31 (Domingo) 

 

 9:30: ½ Finais e Finais, caso o número de atletas o justifique.  

 

 12: 30: Pizza + Bebida + Fruta (Menu disponibilizado aos atletas e elementos oficiais 

dos Clubes por 5€, mediante inscrição até ao final do 1º dia do Torneio). 

 

 14:30: Torneio de Divulgação integrado no circuito oficial da FPB.  

 

Onde dormir:  É disponibilizado um Pavilhão Desportivo, muito próximo do pavilhão onde se 

vai realizar o torneio, para as comitivas pernoitarem, sendo, no entanto, da sua 

responsabilidade toda a logística inerente a essa utilização (colchão, sacos cama, pequeno 

almoço….de notar que existe um Intermarché a 100 metros que poderá ser solução para 

comprar o pequeno almoço!). 

Existem, naturalmente, outras opções: Hotel de  Charme, Pousada da Juventude, Parque de 

Campismo, Alojamento Local, Turismo Rural, ….todas elencadas no site da Câmara Municipal 

(link: https://cm-lousa.pt/turismo/onde-ficar/.) 
 

                                                                                    Serp ins, 18 de Fevereiro de 2019, João Luís Gonçalves  
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