Palma, 17 Octubre 2017

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS ESCOLAR 2015-2016
Estimats pares i mares, Com cada any, tenim el plaer de posar-mos en
contacte amb tots vosaltres per informar-vos sobre els Jocs Esportius
Escolars (JEE), que es duran a terme durant el curs escolar 2017-2018 i el
seu funcionament.
Què és el Campionat Escolar de Bàdminton i en què consisteix?
Els JEE és un esdeveniment organitzat pel Consell de Mallorca i la
Federació Balear de Bàdminton (FEBAB) que es duen a terme des de ja fa
uns anys i es componen entre 5 a 7 proves en què els participants, hauran de
participar en el màxim nombre de proves que sigui possible, i
aconsegueixen una puntuació en funció dels resultats obtinguts en cada una
de les proves.
Al final de les proves, els millors classificats de tota Mallorca
competiran en el Campionat Escolar de Bàdminton de Balears de les
categories Sub15 i Sub17.
Objectius
• Principal: és la formació i la participació lúdica dels alumnes
dins el bàdminton i la competició.
• Secundari: és l’esforç i la consecució dels millors resultats i
classificació possible.

-

Categories
Sub-11 (nascuts al 2007 i posteriors)
Sub-13 (nascuts al 2005 i 2006)
Sub-15 (nascuts al 2004 i 2003 )
Sub-17 (nascuts 2001 i 2002).

Els alumnes amb un alt nivell de joc, també competiran en una categoria
superior, per tal de motivar-los i que juguin un major nombre de partits.
Dates i llocs A partir del mes d’octubre.
Els partits es juguen dissabte de matí o horabaixa.

Calendari:
• Jornada 1: 11 octubre Germans Escalas, Palma
• Jornada 2: 11 novembre, Calvià
• Jornada 3: 2 desembre, Palma
• Jornada 4: 23 desembre, Porto Cristo
• Jornada 5: 13 gener, Selva
Indumentària: Tots els alumnes de l'Escola de Bàdminton del
Col·legi que participin JEE hauran d'anar amb l'equipació esportiva
pròpia del Club Bàdminton CIDE o similar (Camiseta del CB CIDE,
preferiblement color vermell; calçons curts negres)
Assegurança Per tal que tots els/les alumnes disposin
d'assegurança, la Federació i el Govern obliguen a tots els participants a
tenir una fitxa federativa i a passar un petit reconeixement mèdic (ja se
n'informarà del dia, el lloc i la data a cadascun dels alumnes) o en el seu cas
amb una llicència federativa Balear i/o Nacional. El preu d'aquesta
assegurança, per a tot els JEE, és de 22 €uros i s'han de pagar i entregar
juntament amb l'autorització (Annex)
Desplaçaments Els pares seran els encarregats d'acompanyar els
seus fills/es a les competicions el dia i hora al lloc assenyalats. Si hi hagués
qualque problema, per tal de facilitar el desplaçament, l'entrenador faria tot
el possible perquè els alumnes poguessin anar al Campionat, ja sigui amb el
seu cotxe personal, o bé, amb algun dels pares. És per aquest motiu que es
fa indispensable omplir l'autorització de participació i de trasllat a l’altre
full.
Moltes gràcies.
Atentament,
Alberto Fernández Estarellas
E-mail: alberto.fernandez@cide.es.
Telèfon: 626 840 940

AUTORITZACIÓ PER PARTICIPAR ALS JOCS ESPORTIUS
ESCOLARS 2017-2018
Sr/Sra _______________________________________________amb
DNI_________________, amb domicili
a___________________________________________________________
_________ telèfons ________________, _________________, email:_________________________ autoritza el seu fill/a,
___________________________________, amb data de naixement:
____/____/_____, i DNI _______________________________a acudir als
partits del Campionat Escolar de Bàdminton durant el curs escolar
2017-2018.
- Autoritza el seu fill/a a acudir amb altres pares de jugadors o amb
l’entrenador a les competicions, durant el curs escolar 2015-2016.
SÍ ( ) NO ( ). Marcau amb una X. Data_________________________.
Signatura del pare/mare:

