ESCOLA DE TENNIS 2015-2016

ACTIVITATS 3r 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.

DIA DE L’AMIC

Jornada on cada alumne porta els seus amics del cole o similar al club perque
puguin gaudir d’una jornada de tennis mitjançant entrenaments, jocs i multiesports.

EXCURSIÓ FI DE CURS

Sortida d’un dia en un lloc determinat (paint-ball, pantà siurana...) on els alumnes
realitzen amb companyia del seus entrenadors, diferents activitats generalment
relacionades amb esports d’aventura.

FESTA DE CLOENDA ESCOLA

Jornades festiva que serveix per despedir el curs i desitjar
molt bon estiu als més petits de l’escola; es realitzen
entrenaments a base de jocs en pista, jocs a la piscina
i berenar.

