12 HORES DE TENNIS. 8 D’OCTUBRE de 2017
Agenda
8:30 Arribada al club i recollida samarreta 12 Hores amb l’escut del Centenari, a
l’entrada per la Recepció.







9:00 a 9:30: Presentació dels Equips. Entrega de breafing i horari de competicions a
cada capità.
9:30 a 10:00: Reunió dels Capitans amb l’Equip, llegeixen el breafing i donen les
consignes que creguin oportunes.
10:00 a 18:00 Concurs de Dibuix.
10:00 a 13:00 Competició de Tennis.
12:30 a 14:00 Concurs de paelles
13:00 a 14:00 Relleus de Natació, tothom a la piscina interior.

Dinar (paella restaurant o paella concurs)





15:00 a 20:30 Competició de Tennis.
16:00 a 18:00 Competició de Dominó.
18:00 a 20:00 Quadrangular de Bàsquet/Futbol Sala.
20:30 a 21:00 Repartiment de Premis

Descripció de la competició:









Quatre equips lluitaran pel triomf en una competició multi disciplinar, on el protagonista
és el tennis, però també l’acompanyaran dibuix, bàsquet, natació, jocs de taula, i
futbol.
Hi haurà un capità per equip, que a més d’organitzar la participació del seu equip en
cada una de les competicions, farà de coordinador amb l’organització. També es
nombrarà un subcapità.
Cada equip portarà una samarreta de color per identificar-se (blava, verda, groga o
vermella). Es lliurarà el mateix dia.
L’organització farà els equips en funció dels participants, intentant equilibrar entre
grans i petits, i entre gènere masculí i femení. Ordenarà i adjudicarà un rànquing a
cada participant segons nivell de tennis.
El guanyador serà l’equip que sumi més punts després d’haver competit en totes les
disciplines.

Concurs de dibuix: de 10:00 a 18:00





Els dibuixos s’entregaran a la responsable Laia Cerdà indicant nom, cognom i color de
l’equip al que es pertany.
Hi haurà dues modalitats una lliure i l’altre que descobrirem el dia de la competició.
Es podrà fer tants dibuixos com es vulgui, però al final es seleccionaran els millors de
cada modalitat per equip, un total de 8 dibuixos.
De 18:00 a 20:00 un jurat professional decidirà el 1er, 2on, 3er i 4rt lloc per les dues
categories. Per cada una de les dues categories, l’equip guanyador s’endurà 20 punts,
el 2on 15, el 3er 10 i el 4rt 5.

Competició de tennis: de 10:00 a 13:00 i de 15:00 a 20:30




L’horari de partits ja quedarà establert el dia abans i s’entregarà al capità durant la
presentació dels equips.
Es jugaran tots els partits de tennis entre les pistes 4, 5, 6, 7 i 8. La limitació de pistes
ens obligarà a fer alguns partits de dobles.
Disposarem de 25 minuts de partit. Guanya el que hagi sumat més jocs. Els punts de
l’últim joc en curs no puntuaran en cap sentit. El número de jocs guanyats seran els
punts que cada jugador aportarà a l’equip.

Competició de Natació: de 13:00 a 14:00





Cada equip competirà en el format de relleus.
Posarem a la piscina interior 4 carrils i cada participant farà una piscina d’anada i una
de tornada.
Farem dues modalitats, un primer relleu sols de peus, i un segon d’estil lliure.
Per cada nadador que salti abans que el seu company toqui la paret, l’equip perdrà 1
punt. L’equip guanyador de cada prova s’endurà 20 punts, el 2on 15, el 3er 10 i el 4rt
5.

Competició de Dominó: de 16:00 a 18:00






La competició es farà a la sala de Jocs de Taula, al pis de dalt del restaurant.
Disposarem de 4 taules on podran competir dues parelles de cada equip al mateix
moment.
Quantes més partides celebri cada equip, més possibilitat de sumar punts, però
l’organitzador prioritzarà sempre el que hi hagi igualtat en el número de participacions
per equip.
Cada victòria donarà 8 punts i la derrota 4.

Quadrangular de Bàsquet/Futbol Sala: de 18:00 a 20:00


Jugaran tots els equips entre ells, en partits de 20 minuts. Un total de 6 partits. La
victòria donarà 8 punts i la derrota 4.

Responsables:










Coordinador de la competició: Albert Beltran
Competició de tennis: Marta Cerdà
Concurs de dibuix: Laia Cerdà
Concurs paelles : Isabel Anguera
Quadrangular de bàsquet: Carles Cerdà
Competició de relleus en piscina: Marc Blasco
Competició jocs de taula: Neus Ciriols
Quadrangular de futbol: Joan Garriga i Joan Garriga Conesa
Capitans: Albert Ortega (equip groc), Sergi Beca (equip vermell), José Vallès (equip
verd), Ramon Estop (equip blau)

Inscripcions:


Per realitzar la competició com a mínim hi haurà d’haver 40 inscrits.
 Preus:
 Individual: …………………………………….15 € (inclou samarreta i aperitiu
cloenda)
 Preus reduïts pack familiar:
 Família de 3 components: …….40€
 Família de 4 components: …… 48€
 Família de 5 o més: ……………52€
 Dinar paella restaurant...........12€
 Inscripció concurs paelles .......7€

