
 
 
 
 
 
 
 
 
Organització dels Campionats de Catalunya 2015 
 
Relacionem els diferents campionats de Catalunya i les dates previstes de celebració pel proper any, per si 
voleu optar a la seva organització: 
 
Campionat de Catalunya Absolut per Equips. 
Campionat de Catalunya Absolut individual i dobles. 
Campionat de Catalunya de 2a categoria individual i dobles. 
Campionat de Catalunya de 3a categoria individual i dobles. 
Campionat de Catalunya SUB-15 individual i dobles. 
Campionat de Catalunya SUB-13 individual i dobles. 
Campionat de Catalunya SUB-11 individual i dobles. 
Campionat de Catalunya Sènior “0” individual i dobles. 
Campionat de Catalunya Sènior “5” individual i dobles. 
Màster del Circuit Juvenil d’Estiu. 
 
Totes les proves relacionades anteriorment es disputaran en format setmanal (de dilluns a diumenge) i el 
número mínim de pistes disponibles de dilluns a dijous haurà de ser de 6 durant tot el dia. Heu de tenir també 
en compte que a les proves juvenils que es disputin a l’estiu no es poden programar partits entre les 13.30 i 
les 16 hores. 
 
A l’hora de valorar les diferents peticions es tindran en compte l’experiència en organització de competicions 
així com el compliment dels requisits establerts en proves organitzades amb anterioritat. 
 
Els Campionats de Catalunya Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior tindran lloc a les instal·lacions de la 
FCT sobre la mateixa superfície on es disputi el Campionat d’Espanya corresponent. 
 
El tancament de les diferents peticions serà el 9 de desembre (abans de les 14'00 h.) d’enguany, i 
s’hauran de fer mitjançant l’escrit oficial que s’adjunta a la present. Pel que fa referència a la manera 
d’emplenar aquest full cal que sapigueu que qualsevol petició que no estigui completa serà rebutjada i que en 
el cas que vulgueu sol·licitar més d’una prova caldrà que feu còpies d’aquest full i poseu l’ordre de preferència 
en què voldríeu optar a l’organització dels diversos campionats. 
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