
ESCOLA DE TENNIS
ACTIVITATS 2n TRIMESTRE

TORNEIG DE SUPERTENNIS
Competició per equips que organitzada per la F.C.T. subdividida amb Supertennis 1 (6-7 
anys, partits de minitennis) i Supertennis 2 (8-9 anys, partits de ½ fons de pista), desde gener 
i fins el juny. Es disputa entre clubs de la provincia i va dirigida als alumnes més novells de 
l’escola per iniciar-se a la competició.

LLIGA CATALANA
Competició per equips de diferents categories (benjamins, alevins, infantils, cadets) on els 
alumnes de la nostre escola representen al nostre club amb enfrontaments amb altres clubs 
de les nostres comarques. Compta amb una segona fase a partir del mes de maig per als 
millors classificats.

TORNEIG CONSELL ESCOLAR
Competició que organitza el Consell Escolar del Baix Camp; consta de tres proves que 
es disputen en tres clubs diferents i on els alumnes de la nostra escola poden competir 
conjuntament amb els companys de la seva escola; i prenen part desde benjamins fins a 
infantils.

CIRCUIT PROMESES
Competició que consta de vuit proves repartides al llarc del curs, amb un masters final per 
als millors classificats; es oberta i individual per eliminatories desde les categories aleví fins 
a cadet i junior. Cada una de les vuit proves es disputa en un club diferent (provincai de 
tarragona); es limita el rànking doncs va dirigida s jugadors de nivell de perfeccionament.

SOCIAL PER CATEGORIES
Competició oficial per edats que organitza el club, on apuntem als alumnes de l’escola que 
ja tenen alguna experiencia en la disputa de partits.

FESTA DE CARNESTOLTES
Activitad d’una jornada on els alumnes més petits de la nostra escola realitzen un 
entrenament de tennis disfressats, on hi ha desfilada, premis a les millors disfresses 
i aperitiu final.

TORNEIG OBERT DE MINITENNIS FUTURES
Prova a cavall entre el 2º i 3º trimestre, que forma part del circuit provincial de minitennis. 
Coïncidint amb el cap de setmana de la final del torneig internacional futures que organitza 
el nostre club es cel.lebra aquest torneig per a jugadors 
benjamins  
i prebenjamins en el que també i prenen part alumnes d’altres 
clubs.
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