
2º TORNEIO DE CLUBES SENIORES

- O Clube Académico de 
Odivelas leva a efeito, nos 
dias 4 e 5 de Setembro, o 2º 
Torneio de Clubes Seniores.

- Este Torneio, integrado no 
calendário da FPB, procura 
ser uma referência no 
panorama Nacional, pelo 
que teremos várias 
surpresas.

- Todos os clubes e atletas 
estão convidados a 
participar neste evento.

- As inscrições encerram 

no dia 22 de Agosto de 

2021.

Pagamento:

- Através de cheque 
emitido à ordem do Clube 
Académico de Odivelas

ou

- Transferência Bancária, 
IBAN

PT 50 0035 0545 0003 8016 
7308 4, acompanhado do 
envio do comprovativo de 
pagamento para a FPB.

- Caso os clubes desejem 
solicitar o recibo de 
pagamento, deverão 
antecipadamente enviar o 
respetivo número de 
contribuinte para o contato 
eletrónico do Clube 
Académico de Odivelas.

Contamos com a vossa participação!

Prémios:

 - Prize Money para 1º 
classi�cado Cat. Absolutos, 
SH e SS (atribuição 
dependente do número de 
inscritos e valor a apurar).

- Taças para os 1ºs e 2ºs 
classi�cados em SH /SS, em 
todas as categorias. 

- Medalhas para os dois 
primeiros classi�cados de 
cada prova nas categorias 
de Absolutos, C e D. 

Prémios:
- Yonex / 2allSports 
- Young / Dropervis
- Yonex Stringing Team

Surpresas:

- Os presentes no pavilhão 
poderão habilitar-se ao 
sorteio de:

   Lista dos brindes a sortear 

   1 Pólo Yonex / 2allSports

   1 T-Shirt Young-Young / 
Dropervis

   1 Encordoamento + 3 
grips - Yonex Stringing 
Team

Contato eletrónico:

Contato telefónico:

clube.academico.odivelas@

gmail.com

Vasco Martins - 915601341

Maurino Silva - 964077555

BADMINTON

- O Torneio irá ser 
disputado nas categorias 
de Absolutos, C e D, nas 
cinco provas habituais 
(singulares homens, 
singulares senhoras, par 
homem, par senhora e par 
misto).

- Esta prova é pontuável 
para o Campeonato 
Nacional de Absolutos, C e 
D.

- Os jogos serão realizados 
no Pavilhão da Escola 
Secundária da Ramada, 
Odivelas.

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


