I fase individual
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Esports

Tennis Taula
Divendres, 15 de desembre
CEM La Mar Bella
POLIESPORTIU

Tot a punt per la primera
individual de tennis taula

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

vidual: Escola Catalonia, Col·legi
Sant Miquel, Lluïsos de Gràcia,
CEM Reina Elisenda, Escola Pia
Sant Antoni, Associació Esportiva Arrels Congrés, Cevot, FMTE,
Ateneu Poblenou i Institut Icària!

Es preveu una bona acollida per part de jugadors i jugadores de diferents edats i categories

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

ma per tots aquells jugadors i jugadores escolars que gaudeixen amb
aquest esport.
10 són les entitats que estaran presents, al costat del CEEB, en la primera jornada de competició indi-

APRÈN

Després de l’èxit de la fase prèvia,
que va tenir lloc al CEM La Mar
Bella el 17 de novembre, el pavelló de la instal·lació es prepara per
acollir un nou esdeveniment d’allò
més destacat.
En aquesta ocasió, la jornada, que
es desenvoluparà de 17.30 a 20.30
h., acollirà un total de 80 infants i
joves de les categories benjamí,
aleví, infantil, cadet i juvenil.
Tindrà lloc a la pista 1 de La Mar
Bella, on s’instal·laran 14 taules de
joc disposades a rebre les pilotes
més ràpides d’aquesta fascinant
disciplina tan dinàmica.
Amb aquesta jornada, el CEEB
celebrarà l’última de tennis taula
del 2017: una cita importantíssi-

Petits i joves gaudiran d’una dinàmica jornada de tennis taula individual! (Fotos: CEEB)

TR OBA

LA PISTA 1 DEL PAVELLÓ DEL
CEM LA MAR BELLA ACOLLIRÀ
LA PRIMERA FASE INDIVIDUAL
DE TENNIS TAULA DEL CEEB

13/12/17

Pilotes a punt, pales a la mà
i jugadors a banda i banda de la
xarxa! La primera fase individual
de tennis taula del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona està a
punt de celebrar-se.
Divendres, 15 de desembre,
comença el sistema piramidal de
competició.

