JANTAR ANUAL - TORNEIO DE SÓCIOS
Realiza-se, no próximo dia 07 de Fevereiro, Sábado, no Marialva Park Hotel, o
jantar anual do clube, aberto a todos os praticantes, familiares e colaboradores,
onde serão distribuídos os prémios do torneio de sócios e as distinções do ano de
2008. Contamos com a vossa presença!
Antecipadamente, decorrerá, nos próximos dias 29 de Janeiro a 7 de Fevereiro, um torneio-convívio, que se
destina a todos os sócios e praticantes do Clube Escola de Ténis de Cantanhede, que se rege pelo seguinte
regulamento:
1. Podem participar no torneio todos os sócios do CETC e os não sócios inscritos na escola de ténis.
2. Haverá nove escalões:
Escalão 1

Mini-Ténis –Sub 10 anos –Misto

Escalão 6

Seniores Masculinos

Escalão 2

Sub 12 anos - Misto

Escalão 7

Veteranos + 35 anos –Masculinos

Escalão 3

Sub 14 anos –Misto

Escalão 8

Veteranos + 45 anos –Masculinos

Escalão 4

Sub 16 anos - Masculinos

Escalão 9

Femininos com mais de 15 anos

Escalão 5

Sub 18 anos - Masculinos

3. As partidas, nos escalões 2 a 9, serão disputadas em sistema de “pró-set” (até aos 10 pontos, com tie
break aos 9/9).
4. As partidas do escalão 1 serão disputadas no sistema de três partidas até aos 9 pontos, com colocação de
bola em jogo de 2 em 2 pontos.
5. As inscrições para o torneio devem ser entregues na Secretaria do Clube, até às 20 horas do dia 27 de
Janeiro - Terça-feira, sendo o sorteio realizado no mesmo dia pelas 22 horas.
6. Os jogos terão início pelas 18.00 horas de Quinta, dia 29, devendo todos os participantes inteirar-se
antecipadamente da sequência dos mesmos, através do site do clube, pelo tel. 231 420 890, ou
consultando o quadro a afixar no Clube. A organização não se responsabiliza por avisar os jogadores
sobre os horários dos jogos.
7. Só serão permitidas alterações ou trocas no horário dos jogos, por acordo entre os jogadores envolvidos e o
Director da prova.
8. Qualquer atraso superior a 15 minutos será punido com desqualificação.
9. A inscrição é de € 14,00 por cada participante maior de 10 anos, e de € 7 dos 5 aos 10 anos, com
direito ao jantar, sendo o preço igual para sócios e acompanhantes que participem unicamente no jantar.
Menores de 5 anos estão isentos do pagamento.
10. O Director da prova será o membro da Direcção, Paulo Pereira.
11. Serão distribuídos prémios aos vencedores e finalistas de cada escalão.
12. A organização fornecerá bolas. O consumo de água é da responsabilidade dos jogadores.

RECORTAR E ENTREGAR NA SECRETARIA DO CLUBE.
# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETIM DE INSCRIÇÃO – Torneio e/ou Jantar
Nome ____________________________________________ E-mail___________________________
Tel. ou T.M.__________ Sócio nº ____ Idade _____ Escalão _______ Torneio e jantar

p

Só jantar

p

Número de acompanhantes: - de 5 anos ___; 5 aos 10 anos ___; + 10 anos ___ TOTAL €______,00

NOTA: O PAGAMENTO DEVE SER FEITO NO ACTO DA INSCRIÇÃO.

