
 

     
 
 

1er Torneig SOLIDARI de Tennis Platja 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Inscripcions: fins al diumenge 4 de Desembre 

Període competició: dijous 8 de Desembre a les 9:30h 

Preu per persona: 0€ + 3 unitats de paquets d’aliments 

(recomanem portar: arròs, pastes, cereals, llenties, cigrons, tonyina, oli, embotits, llet en bric...) 
  

 
  

BASES & REGLAMENT 
 

1.- Reglament de joc: 

(1) Dimensions del terreny de joc: 8 metres x 8 metres 

(2) Puntuació: 15, 30, 40 + punt d’or (sense avantatges) 

(3) Serveis: 1 intent (lliure posició & direcció & elecció) 

(4) Els partits es disputaran al millor d’un sol set (depenent del nombre d’escrits) 

(5) Pilotes: Head Minitennis 

2.- El torneig s'efectuarà per lligueta i fase final eliminatòria, TOT en un sol dia. 

3.- Davant qualsevol problema els jugadors podran consultar el Jutge Àrbitre que decidirà de forma inapel·lable. 

4.- Perquè la inscripció sigui efectiva recordeu portar un mínim de 3 unitats de paquests d’aliments per jugador/a.  

5.- Un cop formalitzada la inscripció, s’entén que l’inscrit coneix i accepta la aquesta normativa d’obligat compliment envers el normal 

desenvolupament dels campionats. 

6.- Aquest reglament pot ser modificat en algun punt abans de començar el Torneig 

 

                                                                                                   

 

Torneig Solidari de Tennis Platja “Caritas” 
  
 
Indiqueu: Femení Masculí  Mixte 
 

  

 Jugador/a 1: Jugador/a 2: 

 Nom & cognoms:  __________________________________ Nom & cognoms:  __________________________________ 

  Telf:   ____________________________________________ Telf:   ____________________________________________  

  Mail:   ____________________________________________ Mail:   ____________________________________________ 

 

Tens alguna suggerència o possible millora per el bon funcionament del Tennis Platja a Torredembarra? Explica’ns. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

     

  Torredembarra, a _______________________  

Jutge Àrbitre: Joel Ramírez (667024509) 
              He abonat la quota corresponent al Torneig 

Torneig Solidari de Tennis Platja “CARITAS” (Preu per parella: 0€ + 3 unitats de paquets d’aliments) 

     

 
 

Campanya  
recollida  
aliments 
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