
 
 

Benvolgudes famílies, 

Com molt bé sabeu el passat 30 d’octubre ens vam veure obligats a tancar les nostres instal·lacions i 

suspendre totes les activitats socials i esportives, entre elles l’escola de tennis, per un període no inferior 

a 15 dies.  

A dia d’avui la situació continua essent molt incerta i això fa que haguem d’anar prenent decisions en 

funció de les normatives que es decreten. 

Durant aquesta primera setmana, el Club ha estat tancat als usuaris i només s’ha permès l’accés, tal com 

les autoritats competents van autoritzar, als/les esportistes que es preparen per a la participació en 

competicions esportives oficials de caràcter estatal, internacional o professional. En aquest cas es va 

autoritzar a entrenar als jugadors federats inscrits als tornejos internacionals ITF i WTA i als tornejos 

estatals “Mutua Madrid” i “Warriors Tour TTK”. 

En aquesta segona setmana, es vol fer un pas més i autoritzar també a entrenar a aquells jugadors/es 

federats que estan inscrits en algun dels circuits estatals tipus “Pere Massip”, que també tenen la 

consideració de competicions oficials ja que estan incloses i aprovades en el calendari de la RFET  i que 

es van haver d’aturar a causa de la pandèmia. 

Per tant, tots aquells jugadors/es que s’hagin inscrit en algun torneig del circuit estatal i vulguin, poden 

reprendre els entrenaments a partir d’aquest dilluns, 9 de novembre. Els dies d’entrenament seran els 

mateixos en què estan inscrits/es i l’horari serà el mateix exceptuant la preparació física, que en aquesta 

fase no es farà. Els preparadors físics elaboraran una programació perquè puguin realitzar-la 

individualment a casa.  

És imprescindible notificar l’assistència als responsables de l’escola mitjançant un correu electrònic a 

escola@clubtennisvic.cat  informant també de la competició en la qual estan inscrits/es. 

Els pares o acompanyants dels jugadors/es no podran accedir al Club i tampoc es podrà fer ús dels 

vestidors ni altres instal·lacions. 

Esperem que entengueu i respecteu les decisions establertes, que sempre s’han pres amb l’objectiu de 

vetllar per la seguretat i benestar dels nostres alumnes. 

 

Molt cordialment, 

 

 
 
Miquel Vilardell i Ynaraja 
President del Club Tennis Vic 

 

Gurb, 8 de novembre de 2020 


