Pauta organització
Campionat de Tennis Platja
A. PREPARACIÓ
1. Cinc mesos abans:
- Sol·licitar permisos de Costes (Sol·licita-ho a la teva Regidoria i/o Ajuntament)
- Enviar a FCT la sol·licitud de la prova
- Un cop confirmada la sol·licitud per part de la FCT, enviar a RFET la Sol·licitud Prova i Fact Sheet
- En el cas de que sigui necessari, sol·licitar el material de préstec de la FCTennis.
2. Un mes abans:
- Dissenyar cartell amb els logotips de la FCTennis i Patrocinadors
- Fer notícia web amb la següent informació:
 Informació básica:
 Organitzador
 Col·laboradors i patrocinadors
 Fact sheet (link web RFET)
 Data competició
 Modalitats:
o Dobles Masculí
o Dobles Femení
o Dobles Mixtes
o Individual Masculí
o Individual Femení
 Categories:
o 1ª Categoria
o 2ª Categoria
o Infantil Sub 10
o Infantil Sub 14
 Format de la competició i dels partits
 Preu inscripció
 Formulari Inscripció
 Nom i Cognom del Director del Torneig
 Nom, Cognom i contacte del Jutge Àrbitre
 Timming
 Data i hora del termini inscripcions
 Data i hora publicació del llistat acceptats
 Data i hora del sorteig
 Data i hora publicació dels Quadres
 Data i hora publicació de l’ordre de joc
 Programa general provisional
o Inici Modalitat Mixta
o Inici Modalitat Masculina
o Inici Moldalitat Femenina
o Inici Modalitat Infantil
o Inici Finals de cada modalitat
3. Tres setmanes abans:
- Iniciar termini inscripció
- Fer recordatori dates per XXSS “Obertes Inscripcions”
- Sol·licitar trofeus pels guanyadors i finalistes
- Enviar mailing inscrits edició anterior
4. Dues setmanes abans:
- Fer invitacions a l’entrega de trofeus
- Difussió XXSS - Busques parella? Diguen's-ho i te'n busquem una
5. Una semtana abans:
- Fer recordatori dates per XXSS “Últims dies inscripcions”
- Determinar responsable per fer fotos durant el torneig

6. Dos dies abans de finalitzar inscripcions:
- Revisar Normativa Circuit Català
7. Al finalitzar el termini inscripció:
- Determinar el nombre de pistes necessàries per la disputa del torneig
- Determinar l’equip de persones encarregades del muntatge i desmuntatge
- Disposar de canvi suficient pel cobrament de les inscripcions el dia del torneig
- Publicació Llistat Acceptats a la web
- Difussió XXSS “Ja disposeu del Llistat Acceptats”
8. Quadres i ordre de joc
- Efectuar el sorteig del campionat
- Elaborar Quadres de cada modalitat i categories segons normativa
- Publicació Quadres a la web
- Elaborar Ordre de Joc
 Preferiblement:
 No iniciar el campionat a les 9:30h
 Iniciar amb modalitat Mixta fins Semifinals
 A continuació i sense solapar-se amb la modalitat mixta, iniciar modalitat
Masculina i Femenina
 Iniciar categoria infantil un cop jugades primeres rondes de les modalitats
Masculina i Femenina.
 Especificar i diferenciar l’hora del check-in i l’hora d’inici dels partits de cadascuna de les
modalitats i categories.
 Duració aproximada partits a 7 jocs: 30-40 minuts
 Duració aproximada partits a 9 jocs: 40-50 minuts
 Duració aproximada partits complerts (2 sets + tiebreak): 50-60 minuts
 Indicar si hi ha pausa per dinar
 Indicar pausa per “foto de familia”
- Publicació Ordre de Joc a la web
- Difussió XXSS “Ja disposeu dels Quadres i l’Ordre de Joc”
- Enviar mail als participants amb la següent informació:
 Recordar que ja disposen dels Quadres i l’Ordre de Joc
 Adjuntar el link a la notícia web de l’entitat organitzadora amb tota la informació del
Torneig (es recomana NO adjuntar documents al correu electrònic, solament posar link)
 Demanar puntualitat pel bon funcionament del Torneig
9. Fer una breu Nota de Premsa (NdP) anterior al campionat
- Informació més important:
 El dia/es en que es va disputarà el campionat
 Nom de la platja i població on es disputarà
 Número total de participants que s’esperen
 Categories i modalitats existents
 Si el torneig és puntuable per Circuit Català, RFET, ITF...
 Cartell del Campionat o entre 3 i 6 fotografies de bona qualitat de l’edició anterior
- Enviar-la a:
 mitjans de comunicació locals i provincials
 FCTennis
10. Comprar welcome pack
- Es recomana entregar com a mínim una ampolla d’aigua de 1’5l i una peça de fruita per participant
11. Comprar les pilotes del torneig
- un promig de 3 pilotes pista (la meitat de pilotes per primeres rondes i l’altre meitat a partir de
quarts de final del quadres principal)
12. Preparar logística del muntatge i desmuntatge:
- Muntatge entre 4 persones i 8 pistes: 2h - 3h aprox.
- Desmuntatge entre 4 persones i 8 pistes: 1:30h – 2h aprox.
- Fer croquis ubicació i distribució de les pistes i carpes de l’organització
- Temps muntatge pista tennis platja amb 2 persones: 20 minuts aprox.
- Material necessari pel muntatge del torneig:
 Pistes de tennis platja completes (es recomana inventeriar el material abans del torneig)
 Medidor alçada xarxa (pal amb una marca a 170cm per facilitar la comprovació)
 Zona Organització
 taula per l’organització
 altaveu i micròfon per l’organització i música ambiental
 cable electricitat de 25/50m per connectar amb el punt de llum














 cadires plegables
Cartells enumeració pistes.
Brides per possibles arranjaments
Entre 5 i 10 pales de tennis platja per la gent que no disposi de pales pròpies
Martell de recanvi
Rasclet per retirar possibles residus o brutícia de la superfície de joc
Botiquí primers auxilis portàtil
separadors pistes entre les línies de fons entre pistes (amb xarxes de minitennis de 5m
per evitar que les pilotes passin entre pistes)
Papereres per a poder dipositar residus (ampolles...)
Plafó informatiu per col·locar-hi els quadres, ordre de joc...)
Joc bàsic d'eines (per si fan falta)
Kit recanvis (tensors, piquetes línies...)
1 o 2 carpes per l’organització (es recomana reforçar i anclar les carpes a la sorra per
prevenir en cas de ventada).

B. EL DIA DEL CAMPIONAT
- Col·locar les pistes seguint la distribució segons croquis establert
- Revisar la zona on es disputarà el campionat abans de començar el muntatge
- Col·locar l’enumeració de les pistes per tal de que sigui visible des de la carpa d’organització
- Deixar una distància de com a mínim 2 metres entre les línies de fons de les pistes.
- Un cop col·locades les pistes, revisar tenisió i alçada homogència de les xarxes.
- En el cas de posar música ambiental durant el transcurs del campionat, es recomana no encarar els
altaveus directament a les pistes i graduar el volum per no molestar als jugadors/es.
- Enumerar totes les pilotes amb el número de les pistes:
 s’aconsella 2 pilotes per pista
 s’aconsella disposar de 4/6 pilotes d’entrenament
- Cinc minuts abans de l’inici de cada partit, cridar als integrants que es dirigeixin a la carpa d’organització
per indicar la pista i entregar les pilotes.
 Es recomana no enunciar l’ordre de joc i les pistes per megafonia, sinó que avisar als jugadors/es
corresponents que es dirigeixin a la carpa d’organització per donar-lis personalment les
indicacions corresponents.
- Inici campionat
 Arribada participants
o Es recomana fer la incripció en “cadena” entre 3 persones
o Persona 1: cobrament inscripció
o Persona 2: entrega welcome pack
o Persona 3: Jutge Àrbitre
o Abans de l’inici del primer partit, recorda:
o format dels partits
o temps d’escalfament
o entregar pilotes i indicar pista
o al finalitza el partit, s’han de retornar les pilotes i informar del resultat
o Al finalitzar els partits
o revisar pilotes
o anotar resultat
o informar de l’horari aproximat del següent partit
- Foto de grup
 Es recomana fer una foto de grup a mig matí (quan tots els participants estan al lloc de la
competició)
 Un bon moment per fer la foto de grup, és a les 12h (moment en que ja hi són els participants de
les diverses modalitats i categories)
- Speacker
 Es recomana disposar d’una persona que s’encarregui de fer de speacker (no cal que sigui un
speacker professional)
o Cada 30 minuts, recordar i enunciar que s’està disputant el campionat de Tennis Platja.
Exemple:

“Us recordem que avui s’està disputant el XX Open “nom del torneig” de Tennis Platja,
Puntuable pel Circuit Estatal i el Circuit Català de Tennis Platja” i que es disputen les
Modalitats XXX i Categories XXX amb un total de XXX participants. A partir de les
XX:XXh es disputaran les semifinals, i a les XX:XXh estan previstes les finals.”

-

o A partir de quarts, faci de speacker per presentar els/les jugadors/es quan els
jugadors/es estiguin escalfant
o A les finals, fer:
o Anunciar que es disputarà la final. Exemple:
“A continuació es disputarà la final de la Modalitat XX de la XX Categoria a la
pista XX entre XX (nom i cognoms parella 1) i XX (nom i cognom parella 2).
o Presentació amb curriculum esportiu de cada jugadora mentrestant els jugadors/es
estan escalfant. Per exemple:
“Farem la presentació dels jugadors/es que disutaran la final: Per una banda,
XX (nom i cognom jugador/a 1) + currículum millors resultats i classificació
catalana + nacional + internacional que fa parella amb XX (nom i cognom
jugador/a 2) + currículum millors resultats i classificació catalana + nacional +
internacional. D’altre banda, XX (nom i cognom jugador/a 1) + currículum
millors resultats i classificació catalana + nacional + internacional que fa parella
amb XX (nom i cognom jugador/a 2) + currículum millors resultats i classificació
catalana + nacional + internacional. Un fort aplaudiment!
o En la mesura del possible, anar anunciant pels altaveus el marcador de la final i/o
marcador físic en la pista.
Es recomana anar recollint les pistes que ja no s’utilitzin en la mesura de que vagin avançant els quadres.
Entrega trofeus i obsequis
 Es recomana fer-la un cop acabades totes les finals de les diferents categories i modalitats
 Ubicar una taula amb els trofeus i obsequis en l’ordre en que s’entregaran
 Un cop feta l’entraga als jugadors/es, indicar la zona on es farà la fotografia ofical
 Es recomana fer fotografia de guanyadors i finalistes segons categories i modalitats.
 Al finalitzar l’entrega, fer fotografia conjunta amb els guanyadors i finalistes de totes les categories
i modalitats.

C. EL DIA DESPRÉS CAMPIONAT
-

-

-

Fer una breu Nota de Premsa (NdP)
 Informació més important:
 El dia/es en que es va disputar el campionat
 Nom de la platja i població on es va disputar
 Número total de participants
 Categories i modalitats disputades
 Si el torneig és puntuable per Circuit Català, RFET, ITF...
 Procedència dels participants
 Personalitats que van fer entrega (representats entitat organitzadora, ajuntament, FCT...)
 Un breu agraïment (patrocinadors, staff organitzatiu, participants...)
 Quadre d’honor de cada modalitat i categoria
 Entre 3 i 6 fotografies de bona qualitat
 Enviar-la a:
 mitjans de comunicació locals i provincials
 FCTennis
Enviar a la FCT (també a la RFET i ITF si procedeix)
 Justificant pagament de la quota de participació de tots els participats.
 Els quadres dels tornejos hauran de tenir entrada a la FCTennis com a màxim, 5 dies després de
la seva finalització.
A la web del club organitzador, publicar notícia resum amb la informació que s’ha inclòs a la Nota de
Premsa (NdP) juntament amb les fotografies del campionat.
Fer Difussió XXSS un post amb el resum del campionat + link a la notícia corresponent a la web del
club/entitat organitzadora

-

Fer Difussió XXSS un post amb les millors imatges del campionat i agraïment a tots els participants

D. DESPRÉS CAMPIONAT
-

-

Fer memòria de l’activitat amb la següent informació:
 Balanç econòmic del Campionat
 Despeses:
 Personal organitzatiu
 Jutge Àrbitre
 Quota inclusió prova al Circuit RFET (en el cas que procedeixi)
 Quota inclusió prova al Circuit ITF (en el cas que procedeixi)
 Quotes participació RFET (en el cas que procedeixi)
 Quotes participació FCT
 Premis en metàl·lic (en el cas que procedeixi)
 Altres despeses
 Ingressos:
 Inscripcions (detallades per modalitats i categories)
 Patrocinadors
 Subvencions
 Altres
 Llistat encerts més destacats en el transcurs i en l’organització del campionat
 Llistat errors més destacats en el transcurs i en l’organització del campionat
 Llistat de les possibles millores en l’organització del campionat de cara a properes edicions
Retornar el material de préstec de la FCTennis (en el cas que procedeixi)

Nota: aquesta pauta és susceptible a millora, per aquest motiu, si creus que es pot afegir més informació a tenir
en compte per els organitzadors de campionats de tennis platja, siusplau, feu-nos arribar les vostres suggerencies
i/o aportacions a tennisplatja@fctennis.cat

