
 

 

Salou 2018                                           

Llistat a portar per part dels jugadors/ores de cara a la competició. 

 Equipació oficial de joc: samarreta i pantaló de joc, samarreta oficial blanca de canvi. 

 Mitjons per jugar els partits (penseu en 4/5 partits). 

 Xandall del Club. 

 Samarretes d’escalfament. 

 Bambes de joc. Es prega no portar bambes sense haver utilitzat prèviament. 

 Necesser per dutxar-se després dels partits. (GEL). 

 Xancles de dutxa. 

 Tovallola per dutxar-se després dels partits. 

Motxilla: 

 Pijama. 

 Sac de dormir. (L’hotel té llençols, però s’ha recomanat sac de dormir). 

 Calçotets/calces (penseu que hi ha 5 partits. Els jugadors/ores restaran obligats a dutxar-se 

després de cada partit). 

 Samarretes. Penseu en posar alguna més que els dies que dura el torneig. 

 Necesser d’higiene personal (raspall de dents i tovallola per la cara i mans). 

 Calçat còmode, de passeig. 

 Algun jersei i o xandall per si refresca a la nit. 

 Bossa o semblant per a la roba bruta.  

 Banyador de piscina. 

 Tovallola per la piscina. 

Altres: 

 Mbl, es recomana no portar, (horari de trucades: us les farem saber tan  bon punt puguem). 

 Dispositius electrònics no es poden portar. 

 Diners: disponibilitat màxima de 20 € per als tres dies de torneig. Si alguns pares creuen que no 

és suficient, el diner extra es donarà als entrenadors / delegats del seu fill, i aquests administraran 

amb l’objectiu d’una despesa controlada. 

 TSI o targeta original de la mútua. 

 DNI o passaport del jugador. No serveix llibre de família. Impossibilitat: autorització de 

desplaçament signada pels pares o tutors legals. 

Sortida i tornada: 

Segons necessitat es posaran autocars per l’anada, per la tornada, segons demanda, es decidirà a la 

reunió del 16/03. La tornada serà el dimecres després de dinar, i sempre segons horari del torneig. 

Per qualsevol urgència, el mbl del Club serà disponible les 24h. (662470730). 

 

Coordinació CB MOLLET. 


