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Per a més  informació 

93 674 14 53   

o  per email a   

escolabase@ctnsc.org   
UNA SOLA LLIGA TOT EL CURS! 

MILLOR PREMIS assegurats! 



 

 

FINALITAT 

L’objectiu de la III Lliga Social Juvenil és que els alumnes de la nostra escola 

obtinguin experiència en competició de forma constant, fàcil i econòmica,   i 

aconseguir que s’acostumin a fer ús de les nostres instal·lacions, jugant partits 

amb els seus companys i amics. La sana competitivitat, l’educació i el diverti-

ment estaran sempre presents.  

PARTICIPANTS 

La III Lliga Social Juvenil està destinada a tots els alumnes de l’escola base de 

tenis (socis i no socis). Les categories i horaris són les següents:  

 

 

 

 

 

 

CALENDARI  ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 INSCRIPCIONS / PREUS 

Es pot escollir la participació en cadascuna de les jornades de la lliga, sense obli-

gació i compromís de fer-ho en totes elles. Per tal de confirmar la inscripció, us 

heu d’apuntar a la recepció del club o per email a escolabase@ctnsc.org com a 

màxim el DISSABTE anterior a cada jornada abans de les 13.00.  

El preu d’inscripció és de 5€ per jornada/nen. Per les gestions inicials de l’activitat, 

caldrà abonar 5€ juntament amb la primera inscripció. Els pagaments es podran 

fer al comptat o per banc. 

Una vegada formalitzada la inscripció, no es retornarà els diners en cas de no as-

sistència. Només es realitzarà el retorn en cas de que s’informi a l’organització.  

Els socis es podran inscriure per email o presencialment i els no socis només pre-

sencialment.  

Hi ha nombre limitat de places, per la qual cosa us recomanem fer la inscripció de 

les jornades quan abans millor 

FUNCIONAMENT 

Dins de l'horari marcat per a cada categoria, es disputaran dos partits individuals 

de 45’ o d’un set de duració.  

En tots els sets dels partits es puntuarà a traves del sistema de puntuació habitual 

(15-0...40-15...) amb punt d’or a cada joc i tiebreak final en cas d’empat a 6 

jocs.  

Tots els dubtes que tingueu els podreu resoldre directament amb l’organització.  

Es podrà seguir la classificació setmanal de cada categoria en la nostra web 

www.ctnsc.org  

III LLIGA SOCIAL JUVENIL 
NORMATIVA GENERAL 

1ªJ 8 de novembre  28 de febrer 8ªJ 

2ªJ 22 de novembre  13 de març 9ªJ 

3ª J 29 de novembre  10 d’abril 10ªJ 

4ªJ 13 de desembre  24 d’abril 11ªJ 

5ªJ 17 de gener  08 de maig 12ªJ 

6ªJ 31 de gener  13ªJ 22 de maig 

7ªJ 14 de febrer  14ªJ 05 de juny 

Benjamins (nascuts al 2006-2007)      Els diumenges de 

17.00 a 18.30h Alevins (nascuts al 2004-2005) 

Infantils (nascuts al 2002-2003)      Els diumenges de 

18.30 a 20.00h Juvenils (nascuts al 1998-2001) 


