Pàdel

Vic
9 / març / 2017

1. Data i lloc de competició:
Dijous 9 de març de 2017 a partir de les 9:00h.
Indoor Pàdel Vic. Polígon Industrial Sot dels Pradals. C/de Figueres 14,
08500-Vic.
2. Organització i direcció tècnica: Servei Esports UVic-UCC i Indoor Pàdel Vic.
3. Universitats participants: les 12 universitats catalanes (UB, UAO, UAB, UdG,
URV, UdL, UOC, UPC, UPF, URL, UIC i UVIC-UCC)
4. Participants:
Alumnes de qualsevol universitat catalana o centre adscrit (alumnes
matriculats el curs 2016/2017, professorat i PAS). Fins a 2 parelles
masculines i 2 femenines per universitat. Es poden ampliar el nombre de
parelles segons inscripció. No cal estar federat.
5. Inscripcions:
Els participants hauran d’inscriure’s als respectius Serveis d’Esports de la
seva universitat, i aquestes ho trametran a la web de l’Esport Català
Universitari (a l’apartat ranquing s’ha d’anotar si es tracta de la parella 1 o 2
(p.ex. UVic 1 i UVic 2).
Les inscripcions es tancaran el dilluns dia 6 de març a les 12:00h.
6. Preu:
18€/parella. El pagament es farà per anticipat.
7. Categories:
Femenina i masculina.

8. Acreditacions
A partir de les 9:00h i fins 30 minuts abans del primer partit de cada parella.
La inscripció a la competició autoritza als organitzadors a poder publicar
fotografies i reportatges dels participants i espectadors de l’esdeveniment
en qualsevol mitjà de comunicació.
9. Sistema de competició
Els sistema de competició es determinarà en funció del nombre de parelles
inscrites i es farà públic el dia abans de la competició.
L’arbitratge anirà a càrrec dels mateixos participants. La competició no
disposa de jutge-àrbitre.
10.
Assegurança / Atenció mèdica:
Cobrirà qualsevol accident o lesió l’assegurança que els estudiants tenen
contreta amb la seva universitat. Cada universitat es farà responsable de
tenir cura que els participants que la representin tinguin la corresponent
assegurança. L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o
personals que els participants puguin patir o ocasionar a terceres persones
durant la prova.

www.esportuniversitari.cat

