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O Clube de Badminton de Évora tem a honra de  o(a) convidar a 
participar na 12º Edição do Torneio Luso-Espanhol de 
Badminton, a ter lugar nos dias 6 e 7 de julho de 2019, em Évora. 
 
Participe, ajude-nos a fazer de 
                                                 ‘évora, capital ibérica do badminton’! 
 

A Direção. 

Email: evora.cbe@gmail.com 
Facebook: https://pt-pt.facebook.com/badmintonevora 

Blog: http://clubebadmintonevora.blogspot.pt/ 

mailto:evora.cbe@gmail.com�


Dias 6 e 7 de julho de 2019, em Évora, no Pavilhão D. Bosco – Salesianos 
de Évora e Pavilhão da EBI+JI da Malagueira - Agrupamento de Escolas 
Manuel Ferreira Patrício. 
Dia 5 de julho o Pavilhão da Malagueira  está disponível para treinos. 

Provas de singulares e pares em todos os escalões etários e respetivas 
categorias. Mínimo três jogadores por prova. 

Prize money para a categoria de Absolutos, primeiro(a) e segundo(a) 
classificados (as) – valor base 50 €. Poderão ser atribuídos outros prize 
money. 

Juíz Árbitro do Torneio será o Sr. João Cardoso. 

Jantar convívio dia 6 de julho de 2019. 



Todas as provas serão disputadas pelo sistema de eliminação à primeira derrota 
ou por poule, conforme o número de inscritos e obedecendo à regra de 
‘Cabeças de Série’. As partidas serão disputadas à melhor de três sets. 

Os volantes a utilizar serão os Snowpeak, Yonex AS40, Yonex AS50 , RSL 
Tourney 1, RSL Classic Tourney e/ou Vitor Goldchampion, todos de penas 
naturais.  

Os prémios individuais serão constiuídos por troféus / medalhas para os 
primeiros e segundos classificados(as). 

Os jogos da 12º Edição do Torneio Luso-Espanhol de Badminton terão início 
no dia 6 de julho (sábado) às 9.00 horas.  



O prazo de inscrição termina a 17 de junho de 2019. 

O sorteio será realizado dia 24 de junho de 2019. 

O custo de inscrição é de 4 euros por atleta não sénior e por prova. 
O custo de inscrição é de 6 euros por atleta sénior e por prova. 

Acesso gratuito às Piscinas Municipais de Évora, entre 5 a 7 de julho de 
2019. 

Acesso gratuito a duas visitas turísticas guiadas ao Centro Histórico de Évora.  
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