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Protocol d’organització de les Trobades 
 

A continuació es presenta el protocol d’organització de les Trobades d’Iniciació a la Competició de 

Minitennis, a organitzar i desenvolupar en els Clubs de Tennis catalans. 

 

L’objectiu d’aquestes trobades és fomentar la iniciació a la competició a l’esport del tennis des 

d’una perspectiva educativa-formativa. 

 

En les diferents trobades es fomentarà la participació dels nens i nenes de les escoles de tennis 

que s’han iniciat a la pràctica d’aquest esport i els donem l’oportunitat de participar en 

competicions inicials de caire lúdic, interactuant amb nens i nenes d’altres clubs i escoles de 

tennis. 

 

Per tal de promoure un estil de vida saludable, així com uns bons hàbits alimentaris i higiènics, es 

recomana als clubs organitzadors disposar, entre d’altres coses, de peces de fruita per als 

participants, una ampolla d’aigua petita que els participants hauran de portar a la seva pista. 

 

 

Petició i reserva de la trobada 
 

Per tal de formalitzar la petició i la reserva de material, s’ha d’emplenar el formulari de petició i 

lliurar com a molt tard 15 dies abans  de l’inici  de la trobada. L’acceptació per part de la FCT de la 

Trobada quedarà subjecta a l’ordre d’arribada de la sol·licitud i a la disponibilitat de material. 

 

Organització i Reglament 
 

 

1. Categories 
 

Les proves d’aquestes trobades podran ser d’individuals masculí, femení o mixte. 

Podran participar tots aquells nens i nenes entre els 5 i els 8 anys, en dues categories d’edat: 

 

1. Categoria Minitennis: 5 i 6 anys 

 

- Espais de pràctica i material: 

• Quadre de fons sense passadissos (8,23 x 5,49 m). 

• Xarxa de minitennis (80 cm d’alçada). 

• Pilota Tip 2 (Tip taronja). 

 

 

 

 

 

8,23 m 

5,49 m 
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2. Categoria Prebenjamí: 7 i 8 anys 

 

- Espais de pràctica i material: 

• Quadre de fons amb passadissos (10,97 x 5,49 m) 

• Xarxa de minitennis (80 cm d’alçada) 

• Pilota Tip 2 (Tip taronja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si fos necessari, l’organització podria agrupar aquestes categories. 

S’anirà establint un calendari de Trobades al web de la FCT (apartat Promoció/Trobades 

Minitennis)  

Les proves que no tinguin un mínim de participants seran anul.lades. 

 

2. Horari de les Trobades 
 

Es recomana que les trobades tinguin una durada aproximada d’entre 2 i 3 hores, en horari de 

matí o tarda i en dissabte o diumenge. 

 

3. Sistema de competició 
 

 

Proposem una competició en la que els nens i nenes juguin un mínim de partits, en les quals 

primarà més la participació que el resultat de la competició, per tant, no hi haurà ni guanyadors ni 

perdedors, ni classificació final de la competició. 

 

Es durà a terme una competició en forma de lliga americana organitzant als participant en grups 

de 5-6, i el sistema de puntuació es pot organitzar per temps o per punts. 

A cada grup de lliga (per cada 5-6 nens i nenes) es recomana que hi hagi un tècnic/àrbitre que 

vetllarà pel correcte desenvolupament dels partits, tenint en compte que la seva funció principal 

és ajudar als participants a l’hora de comptar, al coneixement de les regles bàsiques i al respecte 

pel material, els companys de grup (es tracta d’un àrbitre-formador). 

10,97 m 

5,49 m 
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Els partits es poden jugar a 9, 11 ò 15 punts, segons el nombre de participants i temps disponible. 

Hi ha la possibilitat d’empatar. 

El servei podrà ser per dalt o per sota, i els jugadors serviran un punt cadascun de forma 

alternativa. 

Cada jugador/a hauria de disputar un mínim de 4 ò 5 partits. 

La puntuació per partit guanyat, perdut o empatat és la següent: 

 

- Partit guanyat: 3 punts 

- Partit empatat: 2 punts 

- Partit perdut: 1 punt 

 

4. Distribució d’espais, grups i participants 
 

Els àrbitres anoten els resultats al full d’arbitratge. Dels 5-6 jugadors, 2 competeixen, 1 ò 2 

descansen i 1 ò 2 poden fer d’aplegapilotes. 

 

Quadre lliga amb 6 participants 

Nº NOM 1 2 3 4 5 6 PUNTS/PARTITS GUANYATS 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

Quadre lliga amb 5 participants 

Nº NOM 1 2 3 4 5 PUNTS/PARTITS GUANYATS 

1        

2        

3        

4        

5        
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Proposta de rotació de partits amb 5 participants 

Partit 1  Punts     Punts Partit 2  Punts    Punts 

1   vs 2   1   vs 3   

3   vs 4   5   vs 2   

5   vs descansa   descansa   vs 4   

 

Partit 3          Partit 4         

1   vs 5   1   vs descansa   

descansa   vs 3   4   vs 5   

4   vs 2   2   vs 3   

Partit 5          

1   vs 4   

2   vs descansa   

3   vs 5   
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Exemple de distribució de 6 grups en lliga en una pista de tennis 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnic 1 Tècnic 2 Tècnic 3 Tècnic 4 Tècnic 5 Tècnic 6 

 

En la situació de 6 pistes de minitennis en una pista de tennis, la capacitat màxima en grups de 

lliga de 5 participants, és de 30. En el cas de grups de 6 participants, la capacitat màxima és de 36 

participants. 

Cada Club ha de preveure quantes pistes precisa en funció dels inscrits. 

 

En una situació de lliga de 5 participants per grup, s’han de jugar 10 partits en total, i cada 

jugador/a, en disputa 4. Si els partits són de 10 minuts, la durada aproximada de la competició és 

de 100 minuts (sense comptar els canvis de partit). 

 

En la situació de lliga de 6 participants per grup, es juguen 15 partits, i cada participant en disputa 

5. 

 

Si els partits es juguen per puntuació, s’ha de preveure una durada aproximada per partit per 

anticipar la durada màxima de la trobada. 

 

En cas d’haver-hi molts participant i no disposar de prou pistes de pràctica, es recomana habilitar 

algun espai de pràctica lliure amb material lúdic i recreatiu (circuits d’habilitats, etc.). 

 

5. En finalitzar l’activitat 
 

En finalitzar l’activitat, es proposa el següent: 

1. Foto de grup 

2. Entrega de medalles o record conmemoratiu (optatiu) 

3. Sorteig de regals (optatiu) 

4. Aperitiu/esmorzar/berenar de cloenda (optatiu) 
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MATERIAL PER LES TROBADES 

 

 

 

Xarxes de 

Minitennis 

-pack de 6 

- pack de 12 

-pack de 18 

 

Raquetes de 

Minitennis 

-Pack de 6 

raquetes per pack 

de 6 i 12 xarxes 

- Pack de 12 

raquetes per pack 

de 18 xarxes.  

Pilotes TIP-2 

(Tip taronja) 

-12 pilotes per 6 

pistes 

-36 pilotes per 12 

pistes 

-54 pilotes per 18 

pistes  


