
 

  
 
Presentació 
La comissió d’activitats de Lleida organitza el I Torneig de Pàdel del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, obert als col·legiats de les quatre 
demarcacions. 
 
 
Sistema de competició 
La competició es desenvoluparà en format d’americana, en una única sessió que 
tindrà lloc el proper diumenge 5 de juny de 2011, de 10h. a 14h. 
 
Atès el sistema de competició, la inscripció s’haurà de fer a títol individual, i els 
quadres es confeccionaran per sorteig. Hi haurà un únic quadre per a totes les 
categories (mixte). 
 
Tothom jugarà com a mínim dos partits, ja que després del creuament inicial es 
conformarà un segon quadre de consolació. 
 
La puntuació dels partits s’establirà en funció del nombre d’inscrits. El nombre 
mínim d’inscrits serà de 16 persones. 
 
 
 
Lloc i data 
El Torneig se celebrarà el proper 5 de juny de 2011, de 10h. a 14 h, al Club Natació 
Lleida (LLEIDA). 
 
L’accés al Club es pot realitzar a partir de l’Autovia A2, agafant la sortida “Lleida per 
Balafia”, a través de la N-230 direcció Lleida i trencant al desviament de la farinera 
de Gualda. 
 
Aquest Club esportiu disposa d’una zona d’esbarjo per als més petits i bar-cafeteria  
accessible al públic en general. 
www.clubnataciolleida.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clubnataciolleida.com/�


Destinataris 
 
Enginyers Agrònoms de les quatre demarcacions, familiars, amics, etc ... 
 
 
Inscripcions  
La inscripció al torneig s’ha de tramitar mitjançant el formulari d’inscripció, abans 
del dia 19 de novembre de 2010.  
 
L'organització es reserva la possibilitat de suspendre l'activitat si no hi ha un 
nombre mínim d'inscrits.  
 
 
 
Instruccions de pagament  
 
Els col·legiats que us identifiqueu amb usuari i contrasenya podeu sol·licitar que el 
pagament es faci mitjançant domiciliació bancària.  
 
Sinó, podeu fer un ingrés de 25€/persona corresponent només al pagament de la 
inscripció al torneig a abonar al c/c 2100 3054 60 2500045971 de "La Caixa". (El 
dinar va a càrrec de cada un i es pagarà el mateix dia al restaurant) 
 
A l' ingrés s'ha de fer constar el cognom de l’inscrit i indicar PÀDEL. 
Un cop comprovat que el pagament s'ha fet efectiu es confirmarà la inscripció a 
través d'un missatge de correu electrònic. 

 
Destinataris 
 
Enginyers Agrònoms de les quatre demarcacions, familiars, amics, etc ... 
 
 
Premis 
 
S’entregarà un trofeu al guanyador. 
 
Es farà un sorteig de material de pàdel cedit per les empreses col·laboradores: 
ESPORTS PIFARRÉ (C/ Democràcia, 14 – LLEIDA) i CLUB NATACIÓ LLEIDA. 
 
Tots els participants tindreu un descompte del 15% en la compra de material 
esportiu (pàdel), a la botiga d’ESPORTS PIFARRÉ (no acumulable a altres 
descomptes o ofertes). 
 
 
 
Dinar 
Quan acabi el torneig, es participants i familiars que ho desitgeu  podreu gaudir 
d’un dinar a les mateixes instal·lacions del Club.  
 
 
Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya  
Seu Central  
Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a 
08007 Barcelona 
Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70 
Correu electrònic  

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya  
Delegació Lleida 
Rambla Ferran 2, 4t A 
25007 Lleida 
Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32 
Correu electrònic 
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