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Tennis 

 Club Tennis Tarragona 
  Tgna  4-8 abril 2018 

 

Data:  inici el 4 d’abril i fins el 8 abril 2018 (data final segons inscripcions).   

Lloc:  Club Tennis Tarragona  

                      Carretera del Tennis 12-18 Urbanització Cala Romana 43007 Tarragona  

http://tennistarragona.com/ 

Organització: EsportsURV - Universitat Rovira i Virgili  

Direcció Tècnica:  Antonio Poveda 

Jutge àrbitre: Marc Mas 

  

Participants: 

Hi poden participar alumnes matriculats durant el curs 2017-2018, membres de 

professorat i equips de gestió de qualsevol Universitat catalana o Centre adscrit. Aquests 

hauran de tenir llicència federativa.  

Inscripcions: 

Els participants han de comunicar al servei d’esports de la seva universitat la intenció de 

representar a la pròpia universitat.  

Cada servei d’esports comunicarà els seus inscrits a través de la web de l’Esport Català 

Universitari. Tanmateix, les universitats enviaran  al club els seus inscrits a través del 

correu : esportiva@tennistarragona.com 

Les inscripcions es tancaran dimecres 28 de març 2018. 

Preu: 10 euros per participant. El pagament es realitzarà en metàl·lic el primer dia de 

participació en el mateix recinte del C.Tennis Tarragona.  

*el cost de 10€ és únic, independentment de quantes probes participi 
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Probes:  

- Individual masculí / femení 

- Doble masculí / femení 

- Doble mixte 

Consolació en Individual masculí i femení (quadres) 

Format de competició:  

Quadres eliminatoris o Round Robin (en funció de les inscripcions) 

S’acceptaran peticions horàries (esportiva@tennistarragona)  

Sorteig:  

Dijous 29 de març s’efectuarà el sorteig 

Pilotes:  

Head 

Obsequis i Trofeus:  

Welcome pack a tots/es els inscrits 

Entrega de trofeus als campions/es i finalistes 

 

Assegurança i Atenció Mèdica 

Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta a la 

Universitat (Assegurança Escolar).  

Els participants  majors de 28 anys, al no estar coberts per l’Assegurança  Escolar, tenen 

l’obligació de contractar una assegurança a nivell personal.  

Cada universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la representin 

tinguin la corresponent assegurança. 

L’organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o materials 



                                                                                                         
 

                                                                          
 
 
                             
 

3

que poguessin patir participants o espectadors, abans, durant o després de la competició. 

 

La sola inscripció en aquesta competició comporta la total acceptació del preceptuat en 

aquest document i a les Normes Generals dels CCU 2018. 

 


