Final Four – Club Tennis Llafranc
A tots aquells equips participants que ho desitgin l’organització facilitarà allotjament (*),
a preus especials, des de la nit de dissabte dia 5 de maig de 2012 fins l’endemà
diumenge 6 de maig, dia de celebració de les finals.
PREMIS PER ALS EQUIPS CAMPIONS MASCULÍ I
FEMENÍ EN LES 2 CATEGORIES
(ESO i Batxillerat) del quadre principal:
• 1 Beca universitària a cada centre guanyador
(2 per categoria: quatre en total).
Aquesta beca es concedirà a l’alumne que el
centre consideri adient i es renovarà any rere
any de la carrera universitària, sempre que
l’alumne superi el mínim establert per Abat
Oliba CEU com a base per passar de curs.
• 1 Trofeu a cadascun dels equips campions
i finalistes.
OBSEQUIS PER A TOTS ELS PARTICIPANTS
•
•
•
•

Samarreta
Gorra
Beguda isotònica
Invitació VIP de La Roca Village

OBSEQUIS PER ALS ENTRENADORS/
ACOMPANYANTS DELS EQUIPS (1 PER EQUIP)

SORTEIG ENTRE ELS ASSISTENTS
Al llarg de la cerimònia d’entrega de premis
del diumenge dia 6 de maig es farà el sorteig
de raquetes i d’altres obsequis entre tots els
assistents a la mateixa. Les butlletes per participar
es recolliran a la carpa de la Fundació Jesús Serra
del propi Club Tennis Llafranc el mateix dia de les
finals.
PREMIS INDIVIDUALS PER ALS JUGADORS/
JUGADORES
Cada jugador/jugadora dels equips campions de
cadascuna de les 2 categories ESO i Batxillerat,
quadre principal:
Categoria ESO:
• 1 Càmera de vídeo portàtil Toshiba
• 1 Raqueta de tennis
• 1 Obsequi especial Tous (noies)
Categoria Batxillerat:
• 1 Netbook Toshiba
• 1 Raqueta de tennis
• Obsequi especial Tous (noies)

• Bossa d’esport
• Gorra
OBSEQUI PER ALS ENTRENADORS/
ACOMPANYANTS DELS EQUIPS DE LA
FINAL FOUR

Cada jugador/jugadora dels equips finalistes,
quadre principal :

• Rellotge

• 1 iPod Shufﬂe
• 1 Motxilla Salomon
• 1 Obsequi especial Tonia Duran (noies)

OBSEQUI PER ALS ENTRENADORS DELS EQUIPS
GUANYADORS DE CADA CATEGORIA
(ESO i Batxillerat)

Cada jugador/jugadora tercer i quart classificats:
• 1 Rellotge esportiu

• Val de regal per valor de 100 € de
La Roca Village.

* Les despeses d’allotjament no van a càrrec de l’organització.

Patrocinen:

Col·laboren:
Pilotes:

CAMPIONAT ESCOLAR
DE TENNIS DE CATALUNYA
TROFEU FUNDACIÓ
JESÚS SERRA.
Març, Abril i Maig 2012

Dirigit als alumnes
d’ESO i Batxillerat

Participa i guanya, en nom del teu col·legi, beques
per estudiar a la Universitat Abat Oliba CEU
i molts més premis per a tu.

Informa't al: 93 539 87 50 | 678 99 59 34
www.uao.es/campionatdetennis | www.fctennis.cat
www.fundaciojesusserra.org/campionatescolar
Organitzen

Segueix el campionat a:

@6camp_escolar

La Fundació Jesús Serra, la Universitat Abat Oliba CEU i la Federació Catalana de
Tennis et presenten la VI Edició del Campionat Escolar de Tennis de Catalunya.
El torneig començarà amb una fase prèvia per provincies, que tindrà lloc els
diumenges 18 i 25 de març, 15 i 22 d’abril de 2012 a les 09:00 hores a Clubs de
tota Catalunya i acabarà amb una Final Four al Club de Tennis Llafranc el 6 de
maig de 2012.
L’objectiu d’aquest campionat és reforçar els valors de l’esport, l’esforç personal,
el treball en equip i la solidaritat entre els joves, unint la formació i l’esport.
Va adreçat a estudiants d’ESO i Batxillerat de les comarques de Catalunya, que
competiran per equips representant als seus centres educatius.

CARACTERÍSTIQUES
• El campionat es jugarà els diumenges
18 i 25 de març, 15 i 22 d’abril de 2012 a les
09:00 hores a Clubs de tota Catalunya que
designi la Federació per ordre d’inscripció
del centre i per territori, intentant que siguin els més propers als centres educatius
participants.

• La Final Four es jugarà al Club de Tennis
Llafranc, el diumenge 6 de maig durant tot
el dia. Els participants en aquesta fase així
com els entrenadors acompanyants, podran
arribar dissabte 5 de maig.
L’organització els facilitarà preus especials
per l’allotjament.

• La pilota oficial del torneig serà Head.

• Un cop finalitzada l’entrega de premis,
s’efectuarà un sorteig de regals entre tots
els assistents a l’acte.

BASES
• Cada centre educatiu podrà formar un
equip masculí i/o un equip femení d’un mínim de 2 jugadors/jugadores i un màxim de
4 en cadascuna de les 2 categories en que
es divideix el campionat:
CATEGORIA A: alumnes d’ESO
CATEGORIA B: alumnes de Batxillerat
• El nombre màxim d’equips inscrits per categoria i província es de 8. En cas de superar aquesta xifra, alguns equips, per ordre
d’inscripció, podran ser ubicats en quadres
de competició d’altres províncies que no
hagin estat completats.
• En tots els casos és necessària la
presència d’un professor/capità
responsable del/s equip/s.

• Aquesta beca es renovarà any rere any de la
carrera universitària, d’acord a la normativa
vigent de les ajudes al estudi dels graus de
la Universitat Abat Oliba CEU
• Tots els jugadors/es que hi participin
tindran premis personals d’acord amb
la classificació obtinguda, tal i com s’indica
en l’apartat “PREMIS PER ALS JUGADORS/
JUGADORES”.
• A la Final Four hi participaran els equips
guanyadors de cada província en les 2
categories ESO i Batxillerat.
• En cas d’estar federat, la classificació màxima de la RFET del jugador/a serà tercera
categoria grup 8, a partir de la posició 1001
del rànquing masculí o 324 punts, i a partir
de la posició 601 del rànquing femení o 241
punts.
• Per optar als premis personals, cada
jugador/a ha d’haver participat com a
mínim en un partit.

• Els jugadors i jugadores inscrits hauran
d’estar matriculats al centre educatiu en el
moment de formalitzar la inscripció cursant
qualsevol dels 6 cursos següents: primer,
segon, tercer, quart d’ESO i primer i segon
de batxillerat.
• No s’accepten canvis de participants un cop
començat el campionat. L’ordre de jugadors
establert en el moment de la inscripció serà
l’ordre definitiu de joc a cada eliminatòria,
exceptuant el partit de dobles.
• Es condició indispensable per obtenir els
regals guanyats la presència del jugador/a
en l’acte d’entrega dels mateixos.
• No s’admetrà cap modificació en el
calendari establert de les eliminatòries
per raons personals, d’equip. Només
s’admetran per motius que consideri
l’organització.
• Jutge àrbitre del torneig: Jorge Vázquez.

NORMATIVA FASE FINAL
• Es crearà un quadre per categoria i sexe
per província (fase prèvia), jugant-se a cada
eliminatòria dos partits individuals i un de
dobles al millor de 3 sets, amb tie break en
tots ells.
• La inscripció serà gratuita. La inscripció
otorgarà la llicència federativa trimestral i
assegurança mèdica d’accidents esportius
corresponent, per a tots els jugadors/es
que no en tinguin.
• Els equips guanyadors, masculí i femení de
cada categoria, obtindran per al seu centre
educatiu una beca d’estudis cadascun (4 en
total), per estudiar una carrera universitària
a la Universitat Abat Oliba CEU.
Els Centres Educatius decidiran a quin dels
seus alumnes de 2n de batxillerat atorguen
la beca guanyada (valorada en 6.000
euros cadascuna).

• Tots els partits de les eliminatòries es disputaran al millor de tres sets a quatre jocs amb
tie-break en tots ells. En cas d’empat a un set, es disputarà un tie-break de desempat.

INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ
Per a més informació contacteu amb:
• Fundació Jesús Serra a través de la seva
agència de comunicació Pro Expo.
Tel: 93 539 87 50 / 678 99 59 34.
projects@pro-expo.net

• Universitat Abat Oliba CEU
www.uao.es\campionatdetennis
info@uao.es
• Federació Catalana de Tennis.
minitennis@fctennis.cat

TANCAMENT INSCRIPCIÓ
Divendres 8 de març de 2012, a les 13:00 h.
Totes les inscripcions que arribin mes tard de la data i hora de tancament, no seran processades.

