ACORDS DEL COMITÈ TÈCNIC DE TENNIS TAULA 17/18
DATA: Dilluns 16 d’octubre de 2017
HORA: 18.00 h
LLOC: Consell Esportiu del Tarragonès
ASSISTENTS A LA REUNIÓ:
Club Natació Tàrraco, AMPA Institut Collblanc, AMPA Escola la Canonja
Club Gimnàstic.
1. Programació de la fase comarcal de Tennis Taula dels JEEC
Es mantindrà el mateix calendari de jornades que el curs passat. Inicialment,
serà el següent:
o Trobada Sant Sebastià (Institut Collblanc): 26.01.18
o Fase comarcal individual. Totes tres a l’Institut Collblanc:
§ 1a jornada classificatòria: 17.02.18
§ 2a jornada classificatòria: 03.03.18
§ Jornada final (Màster individual): 17.03.18
o Fase comarcal per equips. Per confirmar (possible, 07.04.18),
pavelló del Club Gimnàstic.
o Fase Territorial del Camp de Tarragona: 12.05.18
o Final Nacional de Catalunya: 02.06.18
Es mantindrà el criteri d’obrir aquesta fase comarcal a jugadors/es de l’àmbit
federat, amb possibilitat de fer classificacions finals separades, segons l’àmbit
corresponent.
2. Anàlisi i propostes de dinamització del tennis taula a la comarca.
Feta una primera anàlisi de la situació actual i de les darreres actuacions
realitzades, es proposen les accions següents:
1. Vehicular des dels clubs la presència d’un tècnic qualificat per tal de
facilitar la tecnificació dels esportistes de l’AMPA Institut Collblanc i de
l’AMPA Escola La Canonja. Així mateix, paral·lelament es fixarà un altre
dia de tecnificació oberta a tots els jugadors/es d’altres escoles de la
comarca que hi estiguin interessats, amb les condicions que definirà el
mateix Institut, com a seu, i el suport del Consell Esportiu.
2. Els dos clubs de Tarragona, suggereixen fer les gestions oportunes
perquè es pugui generar un escola municipal de tennis taula, oberta
també a tots els alumnes de la ciutat que vulguin participar-hi.
La reunió finalitza a les 18.45 h, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
acta.

José Córcoles Serna
Coordinador General del CET
Tarragona, 17 d’octubre de 2017

