
Supertennis 2013 
Lliga  per equips de Clubs 

Iniciació a la competició formativa 
 

RESUM COMPETICIÓ 

Objectiu: Oferir un format de competició lúdic-recreatiu per a les primeres etapes d’iniciació al tennis. 
Organització:  
- Tipus de competició: 

o Competició mixta per equips de club 
o Format de lliga amb els clubs agrupats per zones 

- Calendari: 
o De març a juny de 2013 (prova experimental). 
o D’octubre 2013 a juny 2014. Lliga estable en calendari escolar. 

- Inscripcions: fins el dia 1 de març de 2013, al correu electrònic supertennis@fctennis.cat . Màxim dos 
equips per club a cada categoria en aquesta fase experimental. 

- Inscripció: pagament d’una quota d’inscripció per nen/a per tota la lliga experimental de març a juny de 
2013. Activitat coberta per una assegurança de responsabilitat civil individual i sanitària. 

- Nombre de jornades: en lliga de 6 equips, 5 jornades. Una jornada cada dues setmanes 
- Seus: els clubs que són seu escullen l’horari de la jornada 
- Capitans: Cada equip aporta un/a CAPITÀ/DELEGAT, que col·labora en la funció d’àrbitre-formador durant 

la jornada 
 

 

 
 
 
 
 

 

Edats 6 i 7 anys (anys 2006-2007). 8 i 9 anys (anys 2004-2005). 

Pistes 

 

 

 

Pilota TIP 1 (vermella). Tip 2 (Taronja). 
Xarxa Minitennis (80 cm). Oficial de tennis. 
Inici competició 16 març 2013. 23 març 2013. 

Seu competició 

Seu rotatòria, el club és seu una 
vegada al llarg de tota la lliga. 
A cada jornada, tots els equips 
juguen a la mateixa seu. 

Una vegada cada dues jornades. 
A cada seu es disputa una 
eliminatòria. (un cop al mes de 
març a juny) 

Nombre de partits per jornada 
4 individuals i 2 dobles. 2 individuals (amb participació 

alternativa) i 2 dobles. 
Necessitats de pistes 2-3 pistes de tennis. 2 pistes de tennis. 

Sistema de puntuació i temps 

Super tie-breaks a 15 punts. 
Se sumaran el total de punts de cada 
jugador/a a la puntuació de l’equip. 
Partits de 30 minuts. 

Super tie-breaks a 15 punts. 
Se sumaran el total de punts de 
cada jugador/a a la puntuació de 
l’equip. 
Partits de 40 minuts. 

Servei 
Servei per sota Primer servei, per dalt. 

Segon servei, lliure. (per dalt/sota) 
 


