
COMPETICIONS PER EQUIP 

TERMÒMETRE 

DESCRIPCIÓ

El termòmetre és un dels formats de
competició més senzills de fer en el tennis. 
Es tracta d'un format d'equip que pot ser
utilitzat amb un gran nombre de jugadors en
cada jornada, nomes farà falta una pissarra. 
 

ORGANITZACIÓ 

 - JUGADORS I PISTES 
Dividir tots els jugadors en 2 equips (Vermell i Blau) de similar grandària. Idealment, que els equips tinguin
números imparells. Posar 6 pistes vermelles en cada pista de mida completa. Poseu un màxim de 30 jugadors en
cada pista de mida completa, 15 de l'equip vermell, 15 de l'equip blau. 

- PUNTUACIÓ  
Es realitzaran partits curts perquè en la praxis funcionen millor, es recomana 1 tie-break a 9 o 11 punts amb 
tanteig del marcador (1, 2, 3 etc.). 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. 
A cada pista vermella es recomana que hi hagi un tècnic/àrbitre que vetllarà pel correcte desenvolupament dels 
partits, (es tracta d’un àrbitre-formador). 

- FULLA DE RESULTATS 
El jugador guanyador de cada partit sumarà un punt en la columna del seu termòmetre. 

 

ACTIVITAT 

 - ORDRE DE JOC 
A cada pista, els jugadors es col·loquen darrere del seu termòmetre (taulell d’anuncis). Els primers jugadors de
la fila prenen la propera pista disponible i juguen entre si (sempre blau vs vermell). Quan han acabat el seu
partit tots dos jugadors deixen la pista, el guanyador obté un punt augmentant un grau més la temperatura del 
termòmetre del seu equip. Els dos jugadors tornen a la part de darrere de la fila i esperen per tornar a la pista. 
S’ha de tenir en compte que els jugadors no juguen de seguida amb el mateix adversari. L’organitzador ha 
d’estar observant quina és la pròxima pista lliure i enviar als jugadors a la pista corresponent, al final
s'organitzaran entre si els propis jugadors. Els partits poden ser individuals o dobles, si són dobles sumaran dos 
punts en el seu termòmetre. 

 - AL FINAL  
Al finalitzar la jornada s’han de comptar els graus (punts) del termòmetre de l'equip vermell i els de l'equip blau, 
l'equip amb el termòmetre a una temperatura més elevada és el guanyador, és a dir, l’equip que ha aconseguit 
sumar més punts durant la jornada serà el guanyador. 

 



 

EQUIP 

BLAU 

EQUIP  

VERMELL 
7º 7º 

6º 6º 

5º 5º 

4º 4º 

3º 3º 

2º 2º 

1º 1º 

INTEGRANTS 

- Albert 

- Paula 

- David 

INTEGRANTS 

- Laura 

- Jordi 

- Carles 

EXEMPLE DE DISSENY DE LA PISTA 

Termòmetre   
 

Vermell 
 

Blau 

Termòmetre 
 

Vermell 
 

Blau 

TERMÒMETRE 
(Presentat per FCT)

EXEMPLE DE DISSENY DEL TERMÒMETRE 

Jugadors Vermells

Jugadors Blaus 

Jugadors Vermells

Jugadors Blaus  

Pista 1

Pista 2



 

COMPETICIONS DE REPTE 

RANKING PIRÀMIDE  

DESCRIPCIÓ
La competició amb piràmide és similar a 
l'escala. Permet que els jugadors es reptin 
entre sí per a jugar un partit. Els guanyadors 
pugen d'esglaó i els perdedors baixen 
d'esglaó. L'objectiu és arribar a la part 
superior de la piràmide. 

ORGANITZACIÓ 

 - JUGADORS I PISTES  
Aquest format de competició pot tenir la major quantitat de persones o files en la piràmide però la quantitat de 
jugadors que recomanem és entre 21 i 29 jugadors. També es pot fer una divisió de piràmide més petita, basada
en l'habilitat del jugador. 

 - PUNTUACIÓ 
Es realitzaran partits curts perquè en la praxis funcionen millor, es recomana 1 tie-break a 9 o 11 punts amb 
tanteig del marcador (1, 2, 3 etc.). 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. 
A cada pista vermella es recomana que hi hagi un tècnic/àrbitre que vetllarà pel correcte desenvolupament dels 
partits, (es tracta d’un àrbitre-formador). 

 - FULLA DE RESULTATS 
Exhibir la piràmide en un taulell d'anuncis a la vora de la pista de joc amb les targetes amb els noms dels 
jugadors que poden ser canviats de lloc amb facilitat. (veure pàgina 2). 

 

ACTIVITAT 

 - ORDRE DE JOC 
L'organitzador ha de posar hora d'inici i fi de la piràmide donant com a mínim 3 hores de joc. Per exemple, 
començar a les 10:00 i finalitzar a les 13:00. Els jugadors s'han de posar d'acord entre si per jugar els partits. Els
jugadors es repten entre si per tal de pujar d’esglaó en la piràmide, només es poden reptar els companys de la 
fila dalt de la seva posició. 
Els jugadors no han de rebutjar reptes d'un jugador de sota, si rebutgen reptes o no es troben en condicions de
jugar s’haurà d’informar de la situació a l’organitzador. 

 - AL FINAL 
El guanyador és el jugador que es troba en la part superior de la piràmide quan finalitza l’activitat. 

     TEMPS                            JUGADORS/PISTES                 INDIVIDUALS/DOBLES 

EDAT                            INDIVIDUAL / EQUIP                              OBJETIU 

Entre els 5 i els 8 anys                    Individual                         Eductaiu-formatiur 

21/29 Jugadors per 
piràmide i/o pista Individuals 2/3 hores 

Traduït i adaptat de:



 
 

En general, la regla és que els jugadors només poden reptar a un adversari d’una fila de dalt. 

JUSTINE 

A continuació, Maria ha guanyat a Justine així que han intercanviat llocs i Tatiana ha guanyat a Elena així 
que també han intercanviat llocs. Els guanyadors pugen de fila i els perdedors baixen. 

JELENA 

LAURA  

LAURA   

COMPETICIONS DE REPTE  

RANKING PIRÀMIDE 

Exemple de Ranking Piràmide

NICOLA 

ELENA DANIELA SERENA ANNA 

VENUS KATARINA VERA PATTY TATIANA 

SHAHAR 

DINARA NADIA MARTINA 

JELENA KIM SVETLANA 

AMELIE MARIA 

NICOLA 

TATIANA DANIELA SERENA ANNA   

VENUS   KATARINA VERA PATTY ELENA 

SHAHAR 

DINARA NADIA MARTINA 

KIM SVETLANA 

AMELIE JUSTINE 

MARIA 

Traduït i adaptat de:



 

COMPETICIONS DE REPTE 

ESCALA 

1  

DESCRIPCIÓ
En aquest format tots els jugadors han d’estar 
col·locats en escala, un sobre de l'altre. Els 
jugadors es repten entre si. Si un jugador de 
baix venç a un jugador de amunt, canvien de 
lloc el de baix, el guanyador puja a l'escala. 

ORGANITZACIÓ 

 - JUGADORS I PISTES 
Es recomana un màxim de 24 jugadors per escala i una escala per pista gran. Si hi ha més de 24 jugadors, crear 
una divisió de 2 escales. 

 - PUNTUACIÓ 
Es realitzaran partits curts perquè en la praxis funcionen millor, es recomana 1 tie-break a 9 o 11 punts amb 
tanteig del marcador (1, 2, 3 etc.). 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. 
A cada pista vermella es recomana que hi hagi un tècnic/àrbitre que vetllarà pel correcte desenvolupament dels 
partits, (es tracta d’un àrbitre-formador). 

FULLA DE RESULTATS 
Exhibir l’escala en un taulell d’anuncis a la vora de la pista de joc amb les targetes amb els noms dels jugadors 
que poden ser canviats de lloc amb facilitat.(Veure el diagrama de la pàgina). 

 

 

ACTIVITAT 

 - ORDRE DE JOC 
L'organitzador ha de posar l’horari d'inici i fi de l'escala, donant com a mínim 2-3 hores. Per exemple, començar a 
les 10:00 i finalitzar a les 13:00. Els jugadors s'han de posar d'acord entre si per jugar els partits. Els jugadors es 
repten entre si per avançar en l'escala. 
Els llocs del 24 al 15 poden reptar a jugadors 4 llocs màxim per sobre d'ells, del 15 al 5 poden reptar als jugadors 
3 llocs amunt i del 4 al 1 poden reptar als que estan a 2 llocs per dalt. 
Els jugadors no han de rebutjar reptes d'un jugador de sota, si rebutgen reptes o no es troben en condicions de 
jugar s’haurà d’informar de la situació a l’organitzador. 

 - AL FINAL 
El guanyador és el jugador que es troba en la part superior de la piràmide quan finalitza l’activitat. 

  TIEMPS                                   JUGADORS                         INDIVIDUALS/DOBLES 

EDAD                            INDIVIDUAL / EQUIP                              OBJETIU 

Entre els 5 i 8 anys                 Individual                           Educatiu-formatiul 

24 Jugadors per Escala Individuals 2/3 hores 

Traduït i adaptat de:



 
 

 

Una altra regla és que només poden reptar a jugadors que estan dins de certs llocs (vegeu pàgina 1 - la seva 
posició determina quin número de llocs de dalt pot desafiar). Aquí el número 10 pot reptar 3 llocs amunt, volent
dir que podria reptar a Leyton però no a Guillem. 

Max

COMPETICIONS DE REPTE 

  

ESCALA 

Exemple d’escala
En aquest exemple, Sebastià és derrotat per Andy i Marat és derrotat per Tim, així que s'intercanvien els llocs. 

Roger

Tim

Andrea 

Rafael

Marat

Guillermo

Leyton 

Andy 

Mariano

Robby 

Sebastián

Max

Roger

Marat

Andrea 

Rafael

Tim

Guillermo

Andy 

Leyton 

Sebastián

Mariano

Robby 

Traduït i adaptat de:



 

 
 

COMPETICIONS DE ROTACIÓ

 

 

Amunt i avall 

DESCRIPCIÓ

Amunt i baix és un format de rotació on els
jugadors es mouen cap a la part superior
"dalt" una pista en cas de guanyar un partit o
cap a la part inferior “a sota" una pista si
perden un partit. 
  

ORGANITZACIÓ 

 - JUGADORS I PISTES  
N’hi hauran 6 jugadors per pista vermella. Es realitzen grups de tres jugadors. Dos nens juguen el partit i l’altre 
company descansa, en el següent partit hi descansarà un altre company. 

 - PUNTUACIÓ 
Es realitzaran partits curts perquè en la praxis funcionen millor, es recomana 1 tie-break a 9 o 11 punts amb 
tanteig del marcador (1, 2, 3 etc.). 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. 
A cada pista vermella es recomana que hi hagi un tècnic/àrbitre que vetllarà pel correcte desenvolupament dels 
partits, (es tracta d’un àrbitre-formador). 

 - FULLA DE RESULTATS 
No és necessària. 

 

ACTIVITAT 

- ORDRE DE JOC 
Enviar totes els trios a una pista, si hi han molts trios pot haver-hi una àrea d'espera en cada pista, un trio pot
esperar una ronda a fora, però després juga a la següent ronda. També es pot jugar en dos pistes completes 
amb 5 o 6 pistes vermelles cadascuna. 
Després de cada partit, la parella guanyadora es mou cap amunt a la primera pista i la parella que perd cap avall
l'última pista (Per exemple, l'Equip C guanya a l'Equip D en la pista 2. L'Equip C puja a la pista 1 , L'Equip D
baixa a la pista 3). 
L’activitat ha de ser dinàmica per a que es puguin jugar al major número de rondes durant el temps disponible. 

- AL FINAL  
Els dos trios que finalitzin en la pista 1 al final de l’esdeveniment són els guanyadors. 

     TIEMPS                             JUGADORS/PISTES            INDIVIDUALS/DOBLES 

EDAT                                INDIVIDUAL / EQUIPO                        OBJETIU 

 Entre els 5 i els 8 anys                   Equip                                educatiu-formatiu 

2 Hores 36 jugadors per pista gran Dobles 

Amunt i avall 

Traduït i adaptat de:



COMPETICIONS D’EQUIP

EQUIP ROUND ROBIN 

DESCRIPCIÓ
Aquest format permet als jugadors jugar 
individuals però com part d’un equip. Hi ha 
dos o més quadres de round Robin i un 
jugador per cada equip en cada casella. La 
suma de punts guanyats per cada jugador 
van en la casella del seu equip. 

ORGANIZTACIÓ 

 - JUGADORS I PISTES 
Es necessita 1 pista vermella per a 4 jugadors. Dividiu els jugadors en equips de 4 i poseu 1 jugador d'equip a 
cada quatre (per exemple, 6 equips de 4 jugadors té 6 quadres de 4 jugadors, o en cas de 4 equips de 4 
jugadors, té 4 quadres de 4 jugadors). Podeu col·locar als jugadors en cada equip i posar a tots els jugadors 
números 1 al quadre 1, número 2 en el quadre 2 etc. 

 - PUNTUACIÓ 
Es realitzaran partits curts perquè en la praxis funcionen millor, es recomana 1 tie-break a 9 o 11 punts amb 
tanteig del marcador (1, 2, 3 etc.). 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. 
A cada pista vermella es recomana que hi hagi un tècnic/àrbitre que vetllarà pel correcte desenvolupament 
dels partits, (es tracta d’un àrbitre-formador). 

  

ACTIVITAT 

 - ORDRE DE JOC 
Seguiu l'ordre de joc indicat en el quadre de Round Robin (pàgina següent). Si s’està fent un sol esdeveniment 
donar a cada quadre una pista perquè es juguin tots els partits del quadre. 

 - AL FINAL 
Afegiu el nombre de partits o el nombre de jocs / punts guanyats per cada jugador. Després sumeu el resultat de 
cada equips i anoti-ho en el full de resultats (veure pàgina 3). L'equip dels jugadors que tenen més punts o més 
victòries és l'equip guanyador. 

          TEMPS             JUGADORS/PISTES               INDIVIDUALS/DOBLES 

    EDAT                        INDIVIDUAL / EQUIP                    OBJETIU 

Entre els 5 i els 8 anys                     Equip                             Educatiu-formatiu 

De 2a 3 hores 24 jugadors per pista gran Individuals 

FULLA DE RESULTATS 
Imprimir els quadres de Round Robin (pàgina següent) i posar un jugador de cada equip en cada casella. S’han 
de registrar els resultats del partit i jugador guanyador o total de jocs guanyats per cada jugador. 



 

COMPETICIONS D’EQUIP

EQUIP DE ROUND ROBÍN 

EXEMPLES DE QUADRES DE ROUND ROBÍN 

EXEMPLE:
Grup A (4 Jugadors) 

A B C D Jocs Guanyats Partits Guanyats 

A 4 (5) 2 1 7 1 

B 3 (4) 2 1 6 0 

C 4 4 3(4) 11 2 

D 4 4 4(5) 12 3 

En aquest quadre s’utilitza un tie-break curt de 4. Quan A va derrotar a B en un tie-break, la puntuació va ser de 4-3 en compte de 5-4 per a 
evitar la columna de “jocs guanyats” i ser afectat  injustament. El mateix va ocórrer quan C y D van jugar.

Grup…………………..(Per a 3 jugadors)
 

A B C Jocs Guanyats Partits Guanyats 

A 

B

C

Ordre de joc (3 jugadors)
A v B B v C A v C

Grup…………………..(Per a 4 jugadors)
A B C D Jocs Guanyats Partits Guanyats  

A 

B

C

D

Ordre de joc (4 jugadors)

A v C B v D A v D B v C C v D A v B 

Grup…………………..(Per 5 jugadors)

A B C D E
Jocs 

Guanyats  
Partits Guanyats 

A 

B 

C 

D 

E

Ordre de joc (5 jugadors)
A v C B v D A v E B v C A v D B v E C v D A v B C v E D v E 

Traduït i adaptat de:



 

COMPETICIONS D’EQUIP

EQUIP ROUND ROBIN 

QUADRE D'EQUIP 
Registre el marcador final del jugador en el quadre de l’equip: 

Quadre 1 Quadre 2 Quadre 3 Quadre 4
TOTAL JOCS 
GUANYATS 

POSICIÓ 

Equip A 
6 (jocs 
guanyats)

12 8 7 33 2nd

Equip B 5 7 11 6 29 4th

Equip C 10 5 7 8 30 3 rd

Equip D 8 9 6 12 35 1 st

Això es troba basat en 4 equips de 4 jugadors (és a dir, 4 quadres de round robín de 4 jugadors).

QUADRE EN BLANC 

Quadre 1 Quadre 2 Quadre 3 Quadre 4 POSICIÓ

Equip A 

Equip B

Equip C

Equip D

Traduït i adaptat de:



 

Això mostra com les pistes poden ser utilitzades, amb un quadre de round Robin en cada pista, la pista 3 té 5 
jugadors com en aquest cas una persona extra aparèixer per jugar. 

COMPETICIONS D’EQUIP 

EQUIP DE ROUND ROBIN 

ESQUEMA DE PISTA 

= Jugador jugant

= Jugador esperant 

Pista 1 
R ound Robin Grup A 

Pista 2 
R ound Robin Grup B 

Pista 3 
R ound Robin Grup C 

Pista 4 
R ound Robin Grup D 

Traduït i adaptat de:



COMPETICIONS PER EQUIP 

EQUIP DE CONS 

DESCRIPCIÓ

Equip de cons és el format de competició
més fàcil de fer en el tennis. Es tracta d'un 
format d'equip que pot ser utilitzat amb un 
gran nombre de jugadors en cada jornada i
no es necessita paperassa. 
 

ORGANITZACIÓ 

 - JUGADORS I PISTES 
Dividir tots els jugadors en 2 equips (Vermell i Blau) de similar grandària. Idealment, que els equips tinguin
números imparells. Posar 6 pistes vermelles en cada pista de mida completa. Poseu un màxim de 30 jugadors en
cada pista de mida completa, 15 de l'equip vermell, 15 de l'equip blau. 

- PUNTUACIÓ  
Es realitzaran partits curts perquè en la praxis funcionen millor, es recomana 1 tiebreak a 9 o 11 punts amb 
tanteig del marcador (1, 2, 3 etc.). 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. 
A cada pista vermella es recomana que hi hagi un tècnic/àrbitre que vetllarà pel correcte desenvolupament dels 
partits, (es tracta d’un àrbitre-formador). 

- FULLA DE RESULTATS 
El jugador guanyador de cada partit guanya 1 con per al seu equip. 

 

ACTIVITAT 

 - ORDRE DE JOC 
A cada pista, els jugadors es col·loquen darrere del seu color de con. Els primers jugadors de cada línia prenen
la propera pista disponible i juguen entre si (sempre blau vs vermell). Quan han acabat el seu partit tots dos
deixen la pista, el guanyador obté un con i el posa amb els del seu equip. Els dos jugadors tornen a la part de
darrere de la fila i esperen per tornar a la pista. S’ha de tenir en compte que els jugadors no juguen de seguida
amb el mateix adversari. L’organitzador ha d’estar observant quina és la pròxima pista lliure i enviar als jugadors 
a la pista corresponent, al final s'organitzaran entre si els propis jugadors. 

 - AL FINAL  
Al finalitzar la jornada s’han de comptar tots els cons de l'equip vermell i els de l'equip blau, l'equip amb més 
cons s el guanyador. 

 

Traduït i adaptat de:



 

Con  Vermell

Con Vermell

EQUIP DE CONS 
(Presentat per Mike Barrell, Gran Bretaña)

EXEMPLE DE DISSENY DE LA PISTA 

Con Blaul 

Jugadors Vermells

Jugadors Blaus   

Con Blaul 

Jugadors Vermells

Jugadors Blaus  

Pista 1

Pista 2

Traduït i adaptat de:



 

COMPETICIONS PER EQUIP  

DOBLES PER SORTEIG 

DESCRIPCIÓ 

Dobles per sorteig és un format de dobles que en 
cada partit, els jugadors canvien de parella i
adversari traient els noms d'un barret. 
Cada jugador registra els punts que guanya a cada
ronda. Això és ideal per a la introducció de nous
jugadors al club a través d'un format social i divertit. 

 - AL FINAL: 
El jugador que ha aconseguit sumar més punts en tots els partits és el guanyador. 

3 hores 36 jugadors per pista gran Dobles 

Entre 5 i 8 anys 

EDAT INDIVIDUAL/EQUIP OBJETIU 

Individual Social-Educatiu  

TEMPS JUGADORS/PISTES INDIVIDUALS/DOBLES 

 - ORDRE DE JOC 
Cada jugador rep un tros de paper en el que escriu el seu nom i cognom. Dobleguen el paper i l'introdueixen
dins d’un barret. L'entrenador (o jugadors) escullen els 2 primers noms, després els 2 jugadors juguen dobles
junts, els 2 noms són la parella contra la qual juguen. S’ha de seguir traient papers amb els noms fins que totes
les pistes estiguin plenes amb partits de dobles. 
En finalitzar la primera ronda, els jugadors escriuen en el quadre principal els punts que van guanyar, 
l'entrenador selecciona novament les parelles de dobles i partits (tots els jugadors han de jugar amb un 
companys diferent en cada ronda). 
Si n’hi han més de 24 jugadors, alguns poden seure fora en cada ronda i després entren a jugar la següent
ronda, això potser requereixi jugar una ronda addicional que es juga al final per jugadors que han jugat menys
partits. Al finalitzar la jornada cada jugador ha de jugar 6 partits. 

Traduït i adaptat de:



 
 

NOM Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 TOTAL 

Els jugadors escriuen els punts que guanyen després de cada ronda. El jugador amb més punts al final de 
l’esdeveniment esportiu és el guanyador. Tots els jugadors han de jugar el mateix nombre de rondes (6). 

COMPETICIONS PER EQUIP  

DOBLES PER SORTEIG 

EXEMPLE DE FULLA DE RESULTATS 

Exemple. 
Víctor G.. 

9 5 1 1 6 2 8 41 

 

Traduït i adaptat de:



COMPETICIONS PER EQUIP   

MINI TENNIS 8 vs 8 

DESCRIPCIÓ
Aquest format s'ocupa que els jugadors 
estiguin dividits en 4 equips iguals, després 
es numeren els jugadors de cada equip de 
1-5/6. Cada jugador juga 1 partit individual 
contra qualsevol altre jugador de l'equip 
contrari. 

ORGANITZACIÓ 

 - JUGADORS I PISTES 
4 equips de 5/6 jugadors. Un és l'equip vermell, l'altre l'equip blau, verd i groc. Tots quatre equips numeren els 
seus jugadors de l’1 al 5/6. Se’n de posar 4 mini pistes vermelles en 1 pista completa. 

- PUNTUACIÓ 
Els partits es juguen a 1 tie-break al millor de 11 punts o per temps 10 minuts de joc, alternant el servei després 
de cada punt. Si un jugador guanya el seu partit, registra a la targeta de puntuació el número de l'oponent (1-5/6) 
i aquesta és la quantitat en punts que guanya. (Per exemple, el jugador 2 vermell guanya al jugador 6 blau, així
que el jugador vermell va aconseguir 6 punts). 

 - FULL DE RESULTATS 
Cada jugador té una targeta de puntuació (pàgina següent) per anotar els seus resultats. Els jugadors més petits  
necessitaran que l’àrbitre escrigui el resultat a la targeta per ells. Al final de la jornada s’escriuran tots els resultats 
en el quadre l'equip. 

ACTIVITAT 

- ORDRE DE JOC  
Per començar, el Jugador 1 de l'equip vermell juga amb el Jugador 1 de l'equip Blau, 2 juga amb el 2, 3 juga amb 
el 3 etc. fins a arribar al 5/6. Després de cada partit, els jugadors 1 i 2 descansen, els jugadors 3 i 4 juguen i els 
jugadors 5 i 6 fan d’aplegapilotes. En la següent rotació jugaran els jugadors 5 i 6, els jugadors 3 i 4 descansen i 
els jugadors 1 i 2 fan d’aplegapilotes. La competició acaba quan s'han fet 5/6 rotacions i tots els jugadors de 
l'equip han jugat amb tots els jugadors del equip contrari. 

- AL FINAL 
Cada jugador dóna la seva targeta de puntuació a l'organitzador, l'organitzador suma el total dels punts dels 
jugadors vermells, després el total dels jugadors blaus, verds i grocs. L'equip amb més punts és el guanyador. 
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1 Hora 
20/24 jugadors per pista 

Completa. 
Individuals 

Entre 5 i 8 anys 

EDAT INDIVIDUAL / EQUIP OBJETIU 

Equips Educatiu-formatiu 

TEMPS JUGADORS / PISTES INDIVIDUALS / DOBLES 

Traduït i adaptat de:



 
 

 

Targeta de puntuació en blanc 

COMPETICIONS PER EQUIPS

MINI TENIS 8 vs 8 

TARGETA DE PUNTUACIÓ DEL JUGADOR: 
Als jugadors porten aquesta targeta de puntuació i escriuen els punts guanyats a cada ronda. 

Exemple

QUADRE TOTAL D’EQUIP 
Cal utilitzar aquesta puntuació per sumar al total dels punts guanyats per cada equip: 

QUADRE EN BLANC TOTAL D’EQUIP 

NOM 
EQUIP 

Vermell 

NOM 
JUGADOR 

4

Ronda 1 
Punts 
guanyats 

perdut 
Ronda 5 
Punts 
guanyats 

perdut 

Ronda 2 
Punts 
guanyats 

3 
Ronda 6 
Punts 
guanyats 

4

Ronda 3 
Punts 
guanyats 

6 
Ronda 7 
Punts 
guanyats  

8

Ronda 4 
Punts 
guanyats 

perdut 
Ronda 8 
Punts 
guanyats 

1 

Ronda Vermell Blau

1 1, 4, 7, 8 = 20 2, 3, 5, 6 = 16
2 2, 5, 7 = 14 2, 4, 5, 7, 1 = 19
3 1, 2, 3, 6, 7, 8 = 27 6, 7 = 13 

4 2, 5, 7, 8 = 22 4, 6, 7, 1 = 18

5 3, 6, 7 = 16 5, 6, 8, 1, 4 = 24
6 2, 5, 7, 8 = 22 6, 8, 1, 3 = 18
7 2, 3, 5 = 10 7, 2, 4, 5, 6 = 24

8 1, 2, 3, 5, 8 = 19 3, 6 = 9

Totals 150 141 

NOM 
EQUIP 
NOM 
JUGADOR 
Ronda 1 
Punts 
guanyats  

Ronda 5 
Punts 
guanyats  

Ronda 2 
Punts 
guanyats 

Ronda 6 
Punts 
guanyats  

Ronda 3 
Punts 
guanyats 

Ronda 7 
Punts 
guanyats 

Ronda 4 
Punts 
guanyats 

Ronda 8 
Punts 
guanyats  

Ronda Vermell Blau
1

2

3
4

5

6

7
8

Totals

Traduït i adaptat de:


