
TORNEIG AMERICANA 
	
	
Aquest proper cap de semana 13 i 14 de març L'ESCOLA DE TENNIS inicia el Torneig Americana. Es tracta 
d'una competició on l'objectiu principal es que els alumnes de l'escola menys acostumats a la competició, 
adquireixin experiencia a l'hora de disputar un partit de tennis. 
 
Els jugadors participants, queden agrupats per edats i nivells segons criteri dels tècnics, bé en grups  de 5 
jugadors (una lliga tots contra tots) o be en  grups de 8 jugadors (2 lligues de 4 jugasdors amb play-off final). 
 
Es crearà un grup de Whats App de tots els participants on i figurarà l’ordre de joc dels partits.  Es recomana 
confirmar directament amb el jugador rival l’hora i dia del partit. 
 
Els partits es disputaran a 2 sets de quatre jocs amb tie-break de desempat per al 3º set. Es jugaran en 
dissabte tarda o diumenge matí. Cada jugador haurà de disputar quatre partits (un partit per jornada; la 
durada de la competición será aproximada de un mes). 
 
IMPORTANT: En cas de no poder jugar un partit, cal avisar al jugador contrari per tal de post-posar el partit a 
un altre dia, per exemple canviar el dissabte pel diumenge o doblar ronda un altre cap de setmana. En cap 
cas (degut a la alta ocupació de pistes) podrà ser recuperat entre setmana. En cas de canviar l’horari del 
partit cal comunicar-ho als entrenadors. 
 
A la cartellera del club de recepció hi haurà exposats tant els grups amb els resultats, com  el calendari de la 
competició. (també al la web del club i al grup de Whats-App). 
 
L’inscripció de l’alumne en aquest torneig de la Americana comportarà pagar un preu simbòlic de 5 euros.  
Cada jugador/ra rebrà un record conmemoratiu per la seva participación. 
 
 Per qualsevol dubte, pregunteu als vostres entrenadors. 
	


