
 

                                                   

 

 
 
INSCRIPCIÓ AL TORNEIG FEMENÍ:  
 
DATA D’INSCRIPCIÓ: _______________________ 
 
NOM:  ______________________________________ COGNOMS:_______________________________________________________ 
 
E. MAIL:____________________________________________________ TEL.__________________________________________ 
 
DATA DE  NAIXEMENT:_______________________________________ 
 
DADES PARELLA DE JOC: 
 

NOM:  _____________________________________ COGNOMS:________________________________________________________ 
 
E. MAIL:_____________________________________________________ TEL.__________________________________________ 
 
DATA DE NAIXEMENT:________________________________________ 
 
CATEGORIA 
 
 MÀSTER                   1ª                                         2ª                                             3ª 
 
OBSERVACIONS (PETICIONS HORÀRIES) 
 
 
 
SIGNATURA: 
 
 

 

INSCRIPCIÓ JORNADA MARES I FILLES (o qualsevol vincle familiar) 
 
DATA D’INSCRIPCIÓ: _______________________ 
 
NOM:  ________________________________________ COGNOMS:___________________________________________________ 
 
E. MAIL:____________________________________________________ TEL.__________________________________________ 
 
DATA DE  NAIXEMENT:_______________________________________ 
 
DADES PARELLA DE JOC: 
 

NOM:  ________________________________________ COGNOMS:___________________________________________________ 
 
E. MAIL:_____________________________________________________ TEL.__________________________________________ 
 
DATA DE NAIXEMENT:________________________________________ 
 
CATEGORIA 
 
Pre-infantil de 8 a 11 anys                       Infantil de 12 a 14 anys                                                                                
 
OBSERVACIONS (PETICIONS HORÀRIES) 
 
 
SIGNATURA: 
 
  

 



 
 

         
 
 
 

REGLAMENT 
 

1. PAGAMENT DE LA INSCRIPCIÓ:  

El pagament de la inscripció s’haurà de fer efectiu abans d’entrar a jugar el primer partit a 

la recepció del Club Tennis Vic. 

 

2. ORDRE DE JOC: 

A la fulla d’inscripció hi podeu posar les vostres peticions horàries, que en cap cas serà de 

seguiment obligat pel jutge àrbitre. 

 

3. CATEGORIA DE LES JUGADORES 

A la fulla de inscripció hi podeu posar la categoria on creieu que heu de jugar. Tot i que 

serà el jutge àrbitre finalment qui determinarà la categoria a la qual jugareu. 

 

4.  ELS PARTITS 

Cal que us presenteu a la taula del jutge àrbitre 15 minuts abans de l’hora marcada del 

vostre partit. El jutge àrbitre us indicarà a quina pista jugueu i us entregarà les pilotes per 

la disputa del partit. Un cop finalitzat aquest, la parella guanyadora, serà l’encarregada de 

tornar les pilotes al jutge àrbitre i donar el resultat del partit. Els partits es disputaran tots 

al millor de 2 sets amb Súper Tie-break al tercer set en cas d’empat a sets. 

 

5. JORNADA DE MARES I FILLES. 

La jornada de mares i filles es especial per mares i filles (de 8 a 14 anys) o amb qualsevol 

altre vincle familiar. 

Hi haurà dues categories. Mares/ filles:  Pre-infantil: de 8 a 11 anys. 

         Infantil: de 12 a 14 anys. 

La jornada es disputarà el dissabte 27 d’abril de 16h a 18h. Es faran grups (fase de 

lligueta) amb una final  amb les millors de cada grup. 

Els partits seran de 20-30 minuts. L’import de la inscripció és de 5€/jugadora que es 

destinaran íntegrament a Osona Contra el Càncer. 

La jugadora que hagi disputat el torneig femení no haurà d’abonar aquests 5€. 

 

6. ENTREGA DE PREMIS I SORTEIG FINAL 

El diumenge 28 d´abril al matí es faran les finals del campionat. Un cop finalitzades totes 

les finals, es procedirà a l’entrega de premis. Serà obligatori que totes les guanyadores i 

finalistes es quedin a l’entrega de premis per tal de recollir-lo, en cas contrari es perdrà el 

premi. Pel que fa al sorteig final, es farà per a totes les participants del campionat, tot i que 

per poder optar al premi s’haurà d’estar present en el moment del sorteig i portar el tiquet 

del pagament ja que hi constarà el nº del sorteig. 


