
INFORMACIÓ CAMPIONATS TTR BALEARS 2019-2020 
Club Badminton CIDE 

 
Com cada any, tenc el plaer de posar-me en contacte amb tots vosaltres per  informar-vos sobre els 

CAMPIONATS FEDERATS DE BALEARS que es duran a terme durant aquesta temporada,  
2019-2020; Campionats TTR (Territorials de Balears) i Campionats Autonòmics de Balears i el seu 
funcionament.	
  
1.- información Inicial: 
            Els Campionats TTR es fan des de ja fa uns anys i es componen de 9 proves federadoes per les 
diferents illes. Aquesta temporada, els campionats TTR es duran a terme a Palma (CIDE), Menorca i a 
Eivissa. Durant els campionats, els jugadors/es s’enfronten a jugadors d’altres Clubs de Balears i els 
participants aconsegueixen puntuació en funció dels resultats obtinguts en cada una de les proves 
pel rànquing nacional. 
 
 Els Campionats Autonòmics de Balears es fan per determinar el Campió/a Autonòmic de cada 
categoria. Al igual que els TTR, els jugadors s’enfronten a jugadors/es de tots els Clubs de Balears i els 
participants aconsegueixen puntuació en funció dels resultats obtinguts en cada una de les proves 
pel rànquing nacional. Aquesta temporada es realitzaran 2 Campionats de Balears: 
 
2.- Objectius TTR i Campionats de Balears  
    2.1 Principal: Iniciar, Formar i Participar els jugadors dins el bàdminton i la competició. 
 2.2 Secundari: Esforçar-se per millorar el seu joc des del punt de vista tècnico-tàctic. 
       Esforçar-se per aconseguir ser el més competitiu possible. 
 
3.- Categories 

Les categories de competició són:  
-     Sub-11 (nascuts al 2009 i posteriors),  
- Sub-13 (nascuts al 2007 i 2008),  
- Sub-15 (nascuts al 2005 i 2006) 	
- Sub-17 (nascuts 2003 i 2004) 	
- Sub-19 (nascuts 2001 i 2002) 	
- Absoluts (nascuts aL 2000 i anteriors) 	
- Seniors (nascuts al 1990 o anteriors. A partir de 30 anys). 	

 
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 (sempre que el cos tècnic i la competició ho permetin).	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4.- Dates i llocs TTR i CAMPIONATS de BALEARS 
19-20 Octubre TTR PALMA 2* 

16-17 Novembre TTR POLLENÇA/EIVISSA 3* 

30 Novimbre TTR PALMA 2* 

14-15 Desembre TTR POLLENÇA 2* 

29-1 Març CAMPIONAT BALEARS Sub11, 15, 19 y SENIOR 

14-15 Març TTR IBIZA 2* 

28-29 Març CAMPIONAT BALEARS Sub13, 17, ABS 

23-24 Maig TTR CIDE 2* 

13-14 Juny TTR CIUTADELLA 2* 

  Els Campionats es fan durant tota la jornada del dissabte i/o diumenge. Els horaris dels partits 
surten 3-4 dies abans de l’inici del campionat. 
A la nostra web teniu el Calendari de la temporada 2019-2020:  
http://badmintoncide.es/calendario/	
 

5.- Assegurança / Llicència Federativa   
  Tots els jugadors han de tenir la Llicència Federativa Balear en vigor o en el seu defecte la 
Llicència Federativa Nacional. El club serà l’encarregat de tramitar les llicències per tots aquells jugadors 
que hi participin. La llicència federativa és vàlida de l'1 juliol de 2019 fins el 30 de juny de 2020. 

6.- Preu Llicència Federativa 
  Llicència Federativa Balear és de 25 €uros, que s’abonarà a final de temporada.  
 
7.- Preu Inscripcions  
  El preu de les inscripcions a cada TTR és de 12 €uros per categoria, amb un màxim de  
20 €uros si es juguen 2 modalitat (individuals y/o dobles.  
            Aquells jugadors que s’apuntin a jugar algun dels Campionats i per alguna circumstància no pugui 
participar-hi hi hauran d’abonar el preu de la seva inscripció (sempre que no estigui dins el termini de 
temps establert per la competició). 

8.- Desplaçaments 

A) Desplaçaments a l'illa de Mallorca:  

   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.  

 



B) Desplaçaments interilles (avió): 	
· Jugadors de més de 13 anys (el dia de la competició): Subvencionat per la Conselleria General 

d’Esports. 
· Jugadors de menys de 13  anys: No Subvencionat per la Conselleria General d’Esports. 

9.- Preu Desplaçament interilles 

  Per poder optar a aquesta subvenció, tothom haurà de notificar la participació al viatge dins les 
dates que s’estableixin per part dels entrenadors (1 mes abans de l’inici de la competició).	

Per poder viatjar, el cos tècnic serà qui decidirà qui són els jugadors que ho podran fer: ja sigui per 
edat, per nivell de joc, comportament, notes, etc... 

Els jugadors viatjaran amb l’entrenador/s o personal de confiança del Club. Si algun pare vol 
viatjar amb la resta de l’equip estarem encantats de poder comptar amb vosaltres, i per tal que pugui 
demanar la subvenció el posarem com a Delegat de l’equip o bé, pot participar com a jugador. 

Per tal de poder equiparar aquesta despesa, TOTS els jugadors que viatgin pagaran la part 
proporcional d’aquests jugadors de menys de 13 anys. 

10.- Dubtes, suggerècies… 
Per qualsevol dubte, suggerència… Comunicau-ho el més aviat posible amb el nostre responsable. 
 
 

Moltes gràcies. 
 

Atentament, 
 

Alberto Fernández Estarellas 
alberto.fernandez@cide.es 

626.840.940 


