TROBADA TARRAGONÈS
TENNIS INICIACIÓ I (Curs 16/17)
Dissabte, 4 de febrer de 2017
ORGANITZA

SECCIÓ DE TENNIS DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA i CONSELL ESPORTIU DEL
TARRAGONÈS

SEU, HORARI i CATEGORIES
DATA
Dissabte, 04.02.17 (recuperació trobada suspesa del 17 de desembre)
LLOC
Instal·lacions del Club Gimnàstic, Tgna
CATEGORIES
HORARI
CADET (2001 i 2002)
- De 14,45 a 15,00. Confirmació
INFANTIL (2003 i 2004)
participants, distribució de pistes i
ALEVÍ (2005 i 2006)
escalfament
BENJAMÍ (2007 i 2008)
- De 15:00 fins a 17:00h. Activitat
PREBENJAMÍ (2009 i 2010)
Es recomana que els esportistes participin amb la roba oficial del
VESTIMENTA col·legi o de l’escola de tennis corresponent.

NORMATIVA
S’intentarà formar lliguetes agrupades per categories, segons els punts de FCT, nivell i
edats, ja sigui en modalitat individual o en format de dobles.
El format de la competició s’adaptarà segons la inscripció; és a dir, lligues i quadres
eliminatoris, partits a 20 minuts i/o nombre màxim de jocs.
La inscripció màxima per entitats i escoles que vulguin participar a la trobada
serà de 12 jugadors/res. En el cas que sigui possible, es podrà ampliar a més
jugadors de reserva, en funció de la participació final prevista.
La participació està oberta a tots/es els/les esportistes, excepte a aquells que
tinguin amb una puntuació superior de la classificació de la Federació Catalana de
Tennis, segons aquest varem:
Prebenjamí: 0 punts / Benjamí: fina 1 punt / Aleví, Infantil i Cadet fins a 3 punts.
INSCRIPCIÓ
Al tractar-se d’una trobada participativa, hi haurà dues vies d’inscripció:
Entitats del Tarragonès: per la via de l’alta dels esportistes als Jocs Esportius
Escolars de Catalunya amb l’aplicació informàtica CET, i la posterior inclusió a
l’apartat específic de la trobada i una relació amb el nivell i punts dels inscrits.
Entitats convidades per l’organització: aquelles entitats que estan fora de l’àmbit
dels JEEC del Tarragonès, ja sigui federatiu o d’altres consells esportius, podran
enviar la seva inscripció, únicament, amb el full adjunt. En aquest cas, els
responsables confirmen que aquests esportistes estan coberts per l’assegurança
esportiva corresponent.
Data límit: fins el dijous 2 de febrer a l’aplicació informàtica del CET i/o
enviant el full d’Excel adjunt, segons sigui.
Molt important: no s’acceptaran inscripcions fora de termini, ni el mateix dia
de la competició.

