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Préstec de Material Esportiu  
La Federació Catalana de Tennis posa a disposició dels clubs el servei de préstec de material 
esportiu de caràcter gratuït i puntual amb l’objectiu de facilitar les activitats de promoció i 
esdeveniments dels clubs de Catalunya.  

Catàleg de Material 

El material disponible es troba al llistat següent:  

o RAQUETES: 
o Raquetes talla 26 (9-11 anys, 660mm, 245g). 
o Raquetes talla 25 (8-10 anys, 635mm, 240g). 
o Raquetes talla 23 (6-8 anys, 585mm, 215g). 
o Raquetes talla 21 (4-6 anys, 535mm, 180g). 
o Raquetes talla 19 (2-4 anys, 485mm, 175g). 

 
o PILOTES: 

o Pilotes verdes (9-10 anys, 25% més lentes). 
o Pilotes taronges (8-10 anys, 50% més lentes). 
o Pilotes vermelles (5-8 anys, 75 % més lentes). 

 
o ALTRES: 

o Packs iniciació tennis. 
o Xarxes minitennis. 

 
Com sol·licitar el material i reservar-lo?  

Per sol·licitar el material cal fer-ho a través del formulari adjunt i posteriorment contactar amb 
la Federació al telèfon de préstec de material 93 428 53 53 (de 10 a 13 hores) per tal de  
conèixer la disponibilitat del mateix i reservar-lo.  

 

Condicions de cessió i utilització  

o El préstec  es farà en base a la disponibilitat segons la data de reserva.  
o La reserva es farà per ordre d’entrada de la petició.  
o La reserva, en cas d’estar disponible, s’haurà de realitzar amb una antelació mínima 

d’1 mes. 
o El material s'haurà de recollir i retornar a serveis centrals FCT. 
o El préstec tindrà una durada màxima de 4 dies (incloent el dia de recollida i el dia de 

retorn). 
o En cas de pèrdua o dany del material, el club haurà de fer-se càrrec de la reposició del 

material.  
o En el moment de fer la petició del préstec el club haurà d’indicar els següents 

conceptes:  
 Tipus d’activitat   
 Dia de l’activitat 
 Data de recollida i d’entrega (màxim 4 dies) 
 Tipus i quantitat de material sol·licitat 
 Persona i telèfon de contacte  


