
Supertennis 2014 
Lliga  per equips de Clubs 

Iniciació a la competició formativa 
 

RESUM DE LA COMPETICIÓ 

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

 Tipus de competició: competició mixta per equips de clubs, en format de lliga amb els clubs agrupats 
per zones. 

 Calendari: de gener a  juny de l’any 2014. 

 Inscripcions: de novembre a desembre del 2013. Inscripcions a través de l’aplicació on-line de 
competicions de la FCT. Preu d’inscripció de 15 euros per jugador a abonar un cop iniciada la 
competició.  El preu inclou l’assegurança de responsabilitat civil individual i sanitària. Qualsevol jugador/a 
participant ha d’estar donat d’alta a l’aplicació de llicències. 

 Seus: els clubs han d’escollir l’horari que prefereixen disputar les jornades de Supertennis quan els hi 
toca ser seu. Abans de començar la lliga, el club selecciona si vol jugar dissabte o diumenge, així com 
l’hora que més li convingui. 

 Capitans: Cada equip aporta un capità que col·labora en la funció d’àrbitre-formador durant la jornada. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Edats naixement 2014 6 i 7 anys (anys 2008-2007) 8 i 9 anys (anys 2006-2005) 

Pistes 

 

 
 

 

Pilota TIP 1 (Vermella). Tip 2 (Taronja). 

Xarxa Minitennis (80 cm). Oficial de tennis. 

Inici competició Gener 2014 

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. 

Nombre de partits per jornada 
4 individuals i 2 dobles. 

Partits de 30 minuts 

Necessitats de pistes 2-3 pistes de tennis. 

Sistema de puntuació i temps 

Supertie-breaks a 15 punts. 
Cada Supertie-break és un set 

El jugador que aconsegueixi més sets guanya el partit 
Al final de la jornada se sumen els partits guanyats per tots dos equips. 

Servei 
Servei per sota 

Format com un tie-break 
Primer servei, per dalt. 
Segon servei, lliure. (per dalt/sota) 
Format com un tie-break 

Torns de partits 
1 Torn (30 Minuts): Individual 1 + Individual 2 
2 Torn (30 minuts): Individual 3 + Individual 4 
3 Torn (30 minuts): Dobles 1     + Dobles 2  
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