
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VETERANS 

i 

OPEN FEMENI AMATEUR 

1- Els Campionats es regiran per la normativa de competició i el reglament de joc de la 

FCS. El campionat de Catalunya de veterans tindrà una puntuació A i estarà dotat amb 

1000€ en premis,  l’Open Femení tindrà una puntuació C. Els Campionats es jugaran a 

les instal·lacions d’AnyósPark (Andorra) els dies 20-21-22 d’Abril. 

2- El jutge àrbitre del torneig serà en Jordi Navinés. 

3- Les inscripcions es formalitzaran a la pàgina web de la Federació Catalana Esquaix 

www.esquaix.cat  fins el proper 17 d’Abril  

4- El preu de les inscripcions serà de 15€ pels jugadors federats i 25€ ( inclou 

assegurança obligatòria) pels no federats , que s’haurà d’abonar al compte de la FCS 

abans de jugar el primer partit. Si algun jugador/a volgués apuntar-se en vàries 

categories o campionats pot fer-ho segons condicions de la Federació Catalana. 

5- Els Campionats començaran divendres 20 d’Abril a partir de les 18:00 h . El horari de 

les fases prèvies anirà en  funció del número de participants, els quals estaran 

disposats a jugar el mateix divendres en horaris que marqui l’organització . 

6- La pilota oficial del Torneig serà Dunlop Revelation Pro XX (doble punt groc) 

7- Tots els partits es jugaran al millor de 5 jocs , només fases prèvies i de consolació 

l’organització podria fer jugar els partits al millor de 3 jocs. 

8- El jugador que perdi el seu partit estarà obligat a  arbitrar el partit següent en la 

seva mateixa pista . 

9- Serà obligatori conèixer els horaris dels partits, que a cada esportista li 

correspongui, aplicant  WO segons normativa vigent. 

 

 

 

 



 

 

9- Les finals es jugaran diumenge, un cop acabades es farà el lliurament de Trofeus i 

premis que seran els següents: 

Categoria veterans Masculí i Femení (totes les categories)    

                                      1er classificat /ada       75€ i trofeu  

                 2on classificat/ada            45€ i trofeu     

                       3er classificat /ada           30€ i trofeu     

                                           Campió/ona  consolació   trofeu                              

                                          Sots Campio/ona    Consolació  trofeu    

8 participants mínim per categoria per optar als premis econòmics 

 

Categoria Open Amateur Femeni 

1ª classificada  trofeu i regal 

2ª classificada  trofeu i regal 

3ª classificada  trofeu i regal 

4ª classificada  trofeu i regal 

Campiona Consolació trofeu 

Sots Campiona Consolació   trofeu 

 

Wellcome pack per a tots els participants 

 

 


