
 
 

Programa de Recerca, Detecció i Seguiment de Jugadors/es    RDS 
 
Què és el Programa RDS? 

El Programa de Recerca, Detecció i Seguiment de jugadors i jugadores  “RDS” és un seguit de concentracions, trobades i 

intercanvis entre jugadors i jugadores es catalans/es organitzades per la FCT, amb la finalitat  de recolzar la feina de tots 

els clubs, escoles de tennis i tècnics/ques que disposen de jugadors/es de competició destacats/des.   

Quins són els objectius principals del RDS? 

- Promocionar el Tennis Català de Competició 

- Fer un seguiment actiu de totes les promeses del tennis català 

- Treballar en equip entre clubs, escoles de tennis i acadèmies privades 

- Facilitar els intercanvis entre jugadors destacats de competició del territori 

Què fan els jugadors convocats a les Jornades RDS? 

Segons la jornada:  

 

- Partits d’individuals i dobles 

- Entrenaments  

- Sessions de Preparació Física 

- Sessions de gravació en vídeo 

Qui convoca les Jornades RDS i selecciona als jugadors i jugadores?  

L’Àrea Tècnica de la FCT estableix el dia i hora de la convocatòria, i és l’encarregada de seleccionar els jugadors participants. 

D’altra banda, l’Àrea Tècnica contacta  amb els Directors Tècnics dels clubs per informar dels jugadors que han estat 

convocats per a la jornada d’ aquell club en qüestió.  

On es desenvolupen les Jornades RDS i quina és la seva durada?  

Generalment al Centre Internacional de Tennis de Cornellà, i en ocasions especials, a diferents clubs del territori català 

coincidint amb esdeveniments especials. La durada de les jornades acostuma a ser de 3 hores aproximadament.  

A qui he d’adreçar-me en cas de necessitar més informació?  

- Maribel de Santiago (Assistant Àrea Tècnica)  maribel.desantiago@fctennis.cat  Tel. 93.567.75.00 

- Oscar Mas (Coordinador Esportiu)  oscar.mas@fctennis.cat  Tel. 696.846.761 

- Roberto Velilla (Coordinador de Programes i Projectes Esportius)  roberto.velilla@fctennis.cat  Tel. 600.497.053 

Altres  

- Accés al Canal de Vídeo RDS (Gravació amb Slow Motion dels participants) 

- Pàgina Web Federació Catalana de Tennis  
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