
SALOU 2018!!!

DEL 26 AL 28 DE MARÇ.



Participació a Salou:

Els equips/categories femenines representades a Salou 2018 són:

 PREMINI FEMENÍ (Albert Denuc i Laura Méndez).

 MINI “B” FEMENÍ (Sara Maseda).

 MINI “A” FEMENÍ (Anna Benedicto).

 PREINFANTIL FEMENÍ (Sebastián del Rey).

 CADET “B” FEMENÍ (Alexis Hernández).

 CADET “A” FEMENÍ (Manel Sánchez).

 JÚNIOR FEMENÍ (Óscar Pérez).



Participació a Salou:

Els equips/categories masculines representades a Salou 2018 són:

 MINI “2” MASCULÍ ( Marc Camps).

 MINI “1” MASCULÍ (Sergi Griso).

 PREINFANTIL MASCULÍ (Júlia Olivé).

 INFANTIL “B” MASCULÍ (Xavi Liébana).

 CADET “B” MASCULÍ (Alberto López “Choco”).

 JÚNIOR MASCULÍ (Daniel Garcia).



RECOMANACIONS:

Pel que fa a l’equipatge, tenint en
compte també la bossa de joc, haureu de
pensar que els i les jugadors/ores faran
un mínim de 4 partits al llarg del
torneig.

(Full d’entrega als pares/mares).



RECOMANACIONS:
Pel que fa a les al·lèrgies i o pressa de
medicaments, recordem que s’ha de
posar en coneixement de l’entrenador o
del Coordinador (Óscar Recio), tot i
acompanyar els medicaments amb la
recepta mèdica i la conseqüent
autorització signada pels pares.

També es pot enviar a: 
administracio@cbmollet.com



RECOMANACIONS:

Tots els jugadors i jugadores hauran de
portar la següent documentació:

 DNI o passaport (en vigor), per
realitzar el check-in al resort.

 TSI o targeta de la mútua.



COMUNICACIONS:

Us informem que per a qualsevol situació
que es pugui donar, el Club tindrà
operatiu, al llarg de tot el torneig, el seu
mòbil:

 662470730



COMUNICACIONS:

També us fem saber que des del Twitter i
Facebook de l’organització es pot fer un
seguiment del torneig.

El Club intentarà, per la pàgina WEB i les
seves xarxes socials, fer el mateix
seguiment per mantenir-vos informats.



SORTIDA!!!
Autocar:

Parc dels Colors 08.45h.
Check-in 10.30 a 11.00h.

RECEPCIÓ 3 
del ressort Sangulí Salou.



TORNADA:
Després del dinar (Shangulí),
o dels últims partits de la
tarda (organització). Pavelló
Municipal de Salou.

Amb autocar:
Després de l’entrega de premis (organització). 

Pavelló Municipal de Salou.



IMPORTANT!!!

LA INFORMACIÓ DONADA EN AQUEST 
POWERPOINT, POT VARIAR, SEMPRE EN 

INTERÈS DEL BON DESENVOLUPAMENT DE 
TOTS ELS EQUIPS DEL CB MOLLET!!!

GRÀCIES!!!




