
DESPORTO
Squash

1º Torneio Clube MBCPDESPORTO 1  Torneio Clube MBCP

Programa

1º Torneio de Squash 2017 Local: Tagus Park | Edifício 6 (Ginásio do Clube)

Procurando desenvolver a modalidade de Squash, o Clube Millennium bcp leva a efeito, no 
mês de fevereiro, o primeiro torneio aberto a todos os seus membros.

Este torneio terá como principal fator, a captação de novos praticantes da modalidade, assim 
como o convívio e a confraternização de todos os seus participantescomo o convívio e a confraternização de todos os seus participantes.

A fim de todos terem o prazer de jogar ao seu nível, haverá dois quadros de competição 
designados por “Nível de Iniciação e Médio” e “Nível Médio e Avançado”, o que permitirá a 
todos competirem, havendo um maior equilíbrio nos jogos realizados entre os praticantes.

Poder-se-ão inscrever todos os que pretenderem jogar, indicando no ato da inscrição o Escalão / 
Nível que pretendem jogar.

O torneio terá dois quadros competitivos, jogando os participantes todos contra todos em 
i d “ l ” E l ú d i i õ i i ãregime de “poule”. Exemplo: consoante o número de inscrições, os participantes serão 

agrupados por grupos, tendo cada grupo – máximo de 5 jogadores (8 jogadores – 2 grupos de 4 
jogadores; 10 jogadores – 3 grupos de 5 jogadores; 12 jogadores – 3 grupos de 4 jogadores).

Assim, os jogadores jogarão entre si classificando-se respetivamente de 1.º a 4.º ou 5.º, consoante 
for o número de jogadores no grupo. Na fase final jogarão os primeiros, os segundos, etc., 
obtendo-se assim a classificação final.

Horário O horário dos jogos terá dois períodos, assim poderão os participantes optar por um, sem 
prejuízo dos seus tempos livres. Com este leque variado de opções esperamos a maior adesão 
por parte de todos os praticantes da modalidade.

12h00 às 14h00 e das 18h30 às 20h00.

Custos

Diversos

Gratuito.

Inscrições até 31 de janeiro.
A 2 de fevereiro informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
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1º Torneio Clube MBCP FICHA DE INSCRIÇÃO

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033678

