
 

La Fundació Jesús Serra, la Universitat Abat Oliba CEU i la Federació Catalana de Tennis et 
presenten la 10a edició del Campionat Escolar de Tennis de Catal unya, que tindrà lloc 
el 9, 10 i 16 d'abril de 2016* . 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, i unir la formació i l'esport. 
Va adreçat a estudiants d'ESO i batxillerat de tot Catalunya, que competiran per equips 
representant els seus centres educatius.  

 

• Les inscripcions es poden fer exclusivament online a la web del campionat, 
www.tennisfjs.com .  
 

• El període d'inscripció s'inicia l'11 de gener de 2016 i finalitza el 4 de març de 
2016 a les 14.00 h.  No s'acceptaran inscripcions un cop exhaurit aquest termini. 
 

• La inscripció atorga la llicència federativa trimestral i assegurança mèdica d'accidents 
esportius corresponent a tots els jugadors que no en tinguin.  
 

• Després de completar la inscripció rebreu una confirmació al correu electrònic del 
capità de l'equip. Per això és molt important que el correu electrònic de contacte sigui 
el d'ús habitual.  
 

 

CARACTERÍSTIQUES         

 

• El torneig consta de dues fases: la fase prèvia d’eliminatòries per províncies i la Final 
Four. 
 

• Les eliminatòries es jugaran el dissabte 9 i diumenge 10 d’abril de 2016 en quatre 
clubs de tot Catalunya  designats per la Federació.  
 

• Els equips guanyadors d’aquesta fase prèvia participaran a la Final Four, que tindrà 
lloc el dissabte 16 d’abril al Club Tennis Llafranc  durant tot el matí.  
 

• Durant la Final Four, i en commemoració dels 10 anys del campionat , els assistents 
podran gaudir de diverses activitats al llarg de la jornada.  
 

• Els participants i els capitans que arribin a la Final Four i que provinguin de les 
províncies de Lleida o Tarragona, o que tinguin el centre educatiu a una distància del 
Club Tennis Llafranc superior a 170 km, es podran allotjar la nit anterior al càmping 
Kim’s, al costat del club, si ho desitgen. La resta de participants podran beneficiar-se 
de preus especials.  

 

 



 

Tots els participants rebran els obsequis següents en el pack d'inscripció:  

Samarreta tècnica. 

Canellera. 

Gorra.  

Ampolla reutilitzable.  

 

Tots els capitans dels equips rebran, en la primera  ronda de partits, els obsequis 
següents:  

Ampolla reutilitzable.  

Gorra. 

 

INFORMACIÓ           

 

Visiteu la web www.tennisfjs.com  

 

Universitat Abat Oliba CEU   

www.uaoceu.es\campionatdetennis 

 

Federació Catalana de Tennis  

www.fctennis.cat 

 

  



 

BASES             

 

• Cada centre educatiu podrà formar un equip masculí i/o un equip femení d'un mínim 
de dos jugadors i un màxim de quatre per cadascuna de les dues categories de què 
consta el campionat:  

CATEGORIA A:  alumnes d'ESO.  

CATEGORIA B:  alumnes de batxillerat.  

• L'organització recomana que els equips estiguin integrats per un mínim de tres 
jugadors per tal d'evitar la desqualificació automàtica en cas que, per algun motiu de 
força major, un dels integrants no pugui assistir a una convocatòria.  
 

• En tots els partits és necessària la presència d'un adult (professor, tutor, pare o mare, 
etc.) que sigui el responsable de l'equip o equips. 
 

• El nombre màxim d'equips inscrits per categoria i p rovíncia és vuit.  En cas de 
superar aquesta xifra es crearà una reserva d'equips que, per ordre d'inscripció, 
podran ser col·locats en quadres de competició d'altres províncies que no hagin estat 
completats.  
 

• Es crearà un quadre segons categoria i sexe per província per disputar la fase 
prèvia. Els guanyadors passaran a disputar la fase final.  
 

• En totes les eliminatòries de la fase prèvia i la f ase final es jugarà un 
partit de dobles al millor de tres sets, cadascun a  sis jocs, amb diferència de 
dos , amb tie-break a set punts, amb diferència de dos, en cas d’empat. Es disputarà 
un super tie-break de desempat a onze punts, amb diferència de dos,  en cas 
d’empat a un set.  
 

• En la Final Four hi participaran els equips masculí i femení guanyadors de la fase 
prèvia de les categories d'ESO i batxillerat.  
 

• Els equips campions de cada categoria masculina i femenina obtindran per al seu 
centre educatiu una beca d'estudis valorada en 6.000 euros , per estudiar una 
carrera universitària a la Universitat Abat Oliba CEU. El centre educatiu decidirà a 
quin dels seus alumnes de segon de batxillerat atorga la beca guanyada.**  
 

• Aquesta beca es renovarà cada any de la carrera universitària, d'acord amb la 
normativa vigent de les ajudes a l'estudi dels graus de la Universitat Abat Oliba CEU. 
  

• Tots els jugadors que hi participin tindran premis personals d'acord amb la 
classificació obtinguda, tal com s'indica en l'apartat "Premis individuals per als 
jugadors".  
 
 



 
 

• Per optar als premis personals, cada jugador ha d'haver participat com a mínim 
en una eliminatòria .  
 

• Els jugadors inscrits han d'estar matriculats al centre educatiu en el moment de 
formalitzar la inscripció i cal que cursin qualsevol dels sis cursos següents: primer, 
segon, tercer i quart d'ESO i primer i segon de batxillerat.  
 

• En cas d'estar federat, la classificació màxima de la Reial Federació Espanyola de 
Tennis (RFET) del jugador serà tercera categoria grup 8, a partir de la posició 1001 
del rànquing masculí o 324 punts (inclòs aquest nombre), i a partir de la posició 601 
del rànquing femení o 241 punts (inclòs aquest nombre).  
 

• El rànquing del participant vàlid per al campionat serà verificat una vegada s'hagin 
tancat les inscripcions online. Es fixarà com a data de mesura el dia 4 de març de 
2016.  
 

• No s'accepten canvis de participants un cop comença t el campionat.  L'ordre de 
jugadors establert en el moment de la inscripció serà l'ordre definitiu de joc en cada 
eliminatòria, exceptuant el partit de dobles.  
 

• Els equips que no es presentin seran penalitzats en  la participació de futures 
edicions.  
 

• És condició indispensable per obtenir els premis i regals la presència física del 
destinatari en l'acte d'entrega.  
 

• No s'admetrà cap modificació en el calendari establert de les eliminatòries, llevat que 
l'organització ho consideri oportú.  
 

• Aquest torneig vetlla pels valors del tennis.  Qualsevol comportament considerat 
antiesportiu serà motiu de desqualificació.  
 

• Directora del torneig: Mónica Font.  
 

• Jutge àrbitre del torneig: Jordi Margó.  
 

• Pilota oficial del torneig: Head ATP.  

 

  



 

PREMIS DE LA FINAL FOUR        

 
PREMIS PER ALS EQUIPS SEMIFINALISTES MASCULÍ I  

FEMENÍ EN LES CATEGORIES D'ESO I BATXILLERAT:  

Trofeu.  

PREMIS INDIVIDUALS PER ALS JUGADORS  

Polsera d'activitat.  

Lot d'accessoris Head.  

OBSEQUI PER ALS CAPITANS:  

Memòria USB.  

 

PREMIS PER ALS EQUIPS FINALISTES MASCULÍ I FEMENÍ  

EN LES CATEGORIES D'ESO I BATXILLERAT:  

Trofeu.  

PREMIS INDIVIDUALS PER ALS JUGADORS:  

Tablet.  

Lot d'accessoris Head.  

OBSEQUI PER ALS CAPITANS:  

Memòria USB.  

 

PREMIS PER ALS EQUIPS CAMPIONS MASCULÍ I FEMENÍ EN  

LES CATEGORIES D'ESO I BATXILLERAT:  

Trofeu. 

Beca universitària valorada en 6.000€, una per a ca da centre guanyador*** 

(dues d'atorgades per la Fundació Jesús Serra i dues per la Universitat Abat Oliba CEU).  

PREMIS INDIVIDUALS PER ALS JUGADORS  

Ordinador portàtil.  

Lot d'accessoris Head.  

OBSEQUI PER ALS CAPITANS:   

Memòria USB.  

  



 

SORTEJOS I CONCURSOS  

Tots els jugadors que assisteixin a almenys una convocatòria podran participar en els 
sortejos i concursos que es faran a les xarxes socials del campionat un cop acabada la fase 
prèvia d’ eliminatòries. Els resultats es faran públics a la web del campionat i a les xarxes 
socials. 

 

Regals a guanyar:  

Auriculars Bluetooth (dues unitats). 

Motxilla raquetera Head (dues unitats).  

Raqueta Head (dues unitats).  

Rellotges Casio (dues unitats).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El calendari del campionat podrà ser modificat en cas de condicions meteorològiques adverses.  

** Els centres de secundària guanyadors en què no s'imparteix batxillerat podran atorgar la beca a un 
antic alumne que es presenti a l'accés universitari en el curs 2016-2017. Si finalment el centre 
guanyador no fa ús de la beca, la Universitat Abat Oliba CEU podrà fer-ne ús amb un altre centre 
educatiu participant.  

*** Els premis en metàl·lic estaran sotmesos a la legislació tributària vigent.  


