INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Organització no Governamental amb Estatus Consultiu (Especial), en el Consell Econòmic i Social
(ECOSOC) de Nacions Unides, Estatus Consultiu en el Consell d’Europa (CE),
a l’Organització dels Estats Americans (OEA) i UNESCO i Relacions de col·laboració amb Europol

SERVO PER AMIKECO

NORMATIVA DEL III TORNEIG PADEL IPA TARRAGONA

La comissió organitzadora ha establert les següents normes que regularan el III Torneig de Padel IPA TARRAGONA i
que es celebrarà el dia 22 de març de 2014 a les 09:00 hores.
• Podran participar totes les persones que ho desitgin amb l’únic requisit que un dels membres de la parella pertanyi a
l’Associació.
• Cadascun dels jugadors només es podrà inscriure com a membre d’una parella. Durant el torneig no es podrà substituir
a cap dels membres de la parella, a no ser que sigui per causa de força major (com lesió o baixa laboral).
• Les inscripcions podran formalitzar-se mitjançant:
Correu electrònic a ipatarragona@ipatarragona.org
Telèfon: 679 383 900 (Isa) o 636 488 877 (Cris)
• El preu de la inscripció serà de 30€ per participant (dinar inclòs). Amb cada inscripció es farà entrega d’una bossa amb
obsequis i un número pel sorteig de diversos regals que es realitzarà a l’hora de dinar.
• La data límit d’inscripció serà el dia 9 de març a las 23.00 hores o fins l’esgotament de les places.
• Aquest torneig comptarà amb 2 categories de 8 parelles cadascuna en les que podran participar parelles masculines,
femenines i mixtes. El fet d’apuntar-se a una categoria queda a criteri dels inscrits, comptant que hi haurà una per nivell alt
i una altra per nivell mig.
• Es jugaràn partits de 30 minuts i, en cas d’empat, hi haurà tie break. Es garanteix un mínim de 3 partits per parella.
• Si passats 10 minuts de l’hora fixada per l’inici del partit alguna de les parelles no s’ha presentat, aquesta perdrà el partit.
• El sorteig i els horaris dels partits els confeccionarà la direcció del TPI sota la supervisió de la Comissió Padel d’IPA
Tarragona

Els participants tindran l’obligació d’informar-se dels horaris de joc que es faran públics a l’entrada de les instal·lacions.
Per a qualsevol aclariment o dubte hauran de contactar amb Isa o Cris (Comissió Padel IPA Tarragona)
Per últim, us recordem que l’esperit que ha guiat l’organització del torneig és el lúdic, i no tant sols el competitiu. Per això,
us animem a participar en aquest torneig així com també a ajudar-nos a que surti bé per tal de poder repetir-lo durant
molts anys. Gaudiu-ne i ens veiem a les pistes!

OFICINA IPA TARRAGONA:

TOTS ELS DIMARTS DE 15:00 A 17:00 HORES – Telèfon: 977 24 03 45 – Extensió 7910 (sols horari oficina)
Adreça: C/ Arquebisbe Josep Pont i Gol 8 – C.P. 43005 TARRAGONA
WEB: www.ipatarragona.org
Atenció al Soci: ipatarragona@ipatarragona.org

