
CALENDARI D'ACTIVITATS SOCIALS i ESPORTIVES
PROPOSTA 2016

DATES ACTIVITAT

30 de gener Jornada de lligueta americana de pàdel

De l'1 de febrer al 17 d'abril Campionat Social d'escacs

De febrer al juny Campionat Primavera de petanca

4 de febrer Carnaval escola de tennis i pàdel

Del 15 al 21 de febrer Circuit català de pàdel per equips 3a categoria

10 de març Assemblea de Socis

Del 14 al 20 de març Trofeu Mercat del Ram de pàdel

Del 21 al 24 de març Campionat Osona contra el càncer Memorial M.Teresa Vilà

Del 21 al 24 de març Ludoteca de Setmana Santa

Del 8  al 10 d'abril Campionat masculí de pàdel

De l'11 al 17 d'abril Campionat femení de pàdel - Trofeu CEMGINE

Del 25 d'abril al 16 de juny Campionat primavera de tennis i pàdel

30 d'abril Simultànies d'escacs i lliurament de trofeus del C.Social

Del 2 al 8 de maig Trofeu Ciutat de Vic de tennis (pre-prèvia ITF)

Del 2 de maig al 16 de juny Campionat social juvenil de tennis i pàdel

Maig Dinar fi de temporada Colla 4 colors

Del 16 al 22 de maig Torneig ITF de tennis masculí

3 de juny
Sopar i lliurament trofeus Colla Matinera, Penya Nolatokem, Tocades pel 
pàdel i Padelmaníacs

16 de juny
Festa cloenda escola de tennis i pàdel. Finals del torneig primavera de 
tennis, pàdel, campionat social juvenil i lliurament de trofeus

Del 18 al 19 de juny Màster infantil de pàdel

Del 22 de juny al 12 de setembre Tallers d'estiu

De l'1 al 3 de juliol Campionat mixte de pàdel

Del 4 al 10 de juliol Campionat de Catalunya sub-11 de tennis

De l'11 al 17 de juliol Trofeu Ramon Cunill de tennis

De l'11 al 28 de juliol Campionat social de tennis

17 de setembre 5h de tennis i pàdel

Del 26 de setembre al 2 d'octubre Circuit Català de pàdel Super Gran Slam

De setembre a desembre Torneig de tardor de petanca

9 d'octubre Esmorzar inici temporada de les colles de tennis, pàdel i piscina

9 d'octubre Presentació equips escola de tennis i pàdel

D'octubre a abril Campionat de parxís

D'octubre a juny
Campionats: Colla Matinera, Penyanolatokem, Tocades pel pàdel i 
Padelmaníacs

D'octubre a desembre Venda Rifa de Nadal

Del 17 al 23 d'octubre Campionat de Catalunya de tennis de cadira de rodes

Del 21 al 23 d'octubre Campionat femení de pàdel 

27 d'octubre Castanyada escola de tennis i pàdel

29 d'octubre Marató Banc de Sang

30 d'octubre Caminada Social

Del 26 de novembre al 16 de desembre Campionat social de pàdel

17 de desembre Marató esportiva solidària

17 de desembre Lliurament de trofeus del Campionat social de tennis i pàdel

18 de desembre Concert de Nadal

Del 23 de desembre al 6 de gener Ludoteca de Nadal

30 de desembre Visita del Patge Reial


