Benvolguts/des,

Consolació de
la segona prova del XVI Circuit Juvenil que es portarà a terme els propers
dissabte, 09 i diumenges, 10 i 17 de juny.
Amb aquesta notificació volem convidar-vos a participar a la prova de

Tots els jugadors que han perdut al seu primer partit estan convidats a
participar en aquestes proves de Consolació, continuant amb la tradició de les
passades edicions i seguint amb la filosofia del Circuit.
El sistema serà el mateix de les passades edicions: aplegarem als inscrits en una
tarda i organitzarem un sistema de competició que els permeti jugar amb
diferents jugadors/es acabant la mateixa tarda. També hem cregut oportú
oferir la oportunitat de participar als jugadors/es que han perdut al segon partit
però que havien passat per WO el primer, havent disputat només un partit a
pista...
Així, es preveu organitzar 4 proves masculines i femenines entre els/les
jugadors/es de cada categoria (benjamí -10 anys, aleví -12 anys, infantil -14 anys
i cadet -16 anys).
Hi haurà un trofeu pel guanyador de cada una de les vuit competicions.
El sistema de competició dependrà de la quantitat de jugadors/es que confirmin
i es presentin a competir.
Les alevines i els cadets estan convocats
diumenge,17/06 de 15 a 18h.
Els benjamins i les infantils estan convocats dissabte, 09/06 de 15 a 18h.
Les benjamines i els infantils estan convocats diumenge,10/06 de 15 a 18h.
Els alevins i les cadets estan convocats
diumenge,17/06 de 15 a 18h.
(tots els jugadors hauran d’estar presents a l’hora de començar !!!)
Les confirmacions les podeu fer directament al wathsapp del meu telèfon
635564803 o al correo electrònic xaviboschtennisgironi@gmail.com
fins divendres 08 i 15 de juny 21h. (segons juguin 1er o 2on fi de setmana)
Atentament,
Xavi BOSCH - Jutge Àrbitre del Circuit
Llafranc, 4 de juny de 2018
Podeu comprovar els candidats a disputar la Consolació als llistats que adjuntem.

