
 

LLIGA SUPERTENNIS BY TENNIS POINT 2021-2022 

La LLIGA DE SUPERTENNIS és una competició formativa per equips, dissenyada i 
organitzada per la FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS per als nens i nenes de 7 a 10 anys 
de les escoles dels clubs de tennis d’arreu de Catalunya. 

 OBJECTIUS PRINCIPALS 

- Promocionar l’esport del tennis de competició, en un format lúdic i pedagògic adaptat a 
les necessitats dels alumnes de les escoles de tennis. 

- Fomentar l’esperit d’equip i la motivació per aprendre i millorar.  

- Fidelitzar als jugadors a les seves escoles de tennis. 

SISTEMA DE COMPETICIÓ 

- Lligueta de 4 a 10 equips per  grup. 

- 2 enfrontaments contra equips diferents a cadascuna de les jornades. 

- Enfrontaments de 4 individuals i 2 dobles. 

- El sistema de puntuació serà intern i no computarà a efectes de classificació nacional. 

ESPAIS I MATERIAL 

- Pista de «3/4» (18 m). Es delimitarà amb cinta adhesiva en pista dura i amb «neteja- 
línies» en pista de terra batuda. 

- Xarxa Normal. 

- Pilota HEAD TIP GREEN. 
 

        



DURADA DE LES JORNADES I ELS PARTITS 

- Durada de les jornades:  2,5 hores 
- Durada dels partits:  15 minuts (5 minuts d’escalfament / rotació)    

EQUIPS 
  

- Tots els jugadors de hauran de comptar amb la llicència federativa en vigor. 

- Equips mixtos. Podran jugar nens o nenes indistintament. 

- Podran participar jugadors nascuts els anys 2012, 2013, 2014 i 2015. 
Els jugadors que ja participin en la LLIGA CATALANA 2021-2022 no podran 
participar en la LLIGA DE SUPERTENNIS 

- Mínim de 4 participants per equip i jornada. Al disputar-se dues eliminatòries per 
jornada, l’equip participant pot decidir si canvia els membres de l’equip o repeteix. Un 
participant pot disputar el dobles encara que no hagi fet en individuals.  

- Els punts dels partits individuals està permès jugar amb format Mini Cup (Dos 
participants del mateix equip jugant alternativament un punt cadascú. Si guanya el punt 
segueix jugant, màxim dos punts consecutius) 

- Els capitans podran fer l’equip en l’ordre que considerin a cadascuna de les jornades 
respectant el nivell dels participants del seu equip. 

- Els capitans hauran d’enviar l’equip el divendres anterior a la jornada al coordinador 
responsable de cadascuna de les diferents lligues per agilitzar la logística el dia de 
l’activitat. 

PUNTUACIÓ 

- Es jugaran super-tiebreaks a 10 punts durant els 15 minuts del partit. Es canvia de 
costat de pista en finalitzar cada tiebreak, no a la suma de 6 punts. 

- Se sumaran els punts TOTALS guanyats durant aquests super-tiebreaks. 

- Si un jugador/a aconsegueix guanyar tres supertiebreaks abans dels 15 min,   
els punts aconseguits posteriorment ja no puntuaran, tot i que es podrà seguir 
jugant fins a la finalització del temps. 

                               

- Al finalitzar cada ronda d’eliminatòries es farà la suma total de punts guanyats per part 
de cadascun dels equips i es publicarà al plafó oficial de la jornada. 

SUPERTIEBREAK
JUGADOR 

1 
(Equip X)

JUGADOR 
1 

(Equip Y)

1 10 4

2 8 10

3 4 1

TOTAL 22 15



  

SERVEI 

- Sistema super-tiebreak (1/2/2/2/2…) 

- Es permetrà realitzar el servei per dalt i per baix tant al primer com al segon servei 

PARTITS EQUIP X EQUIP Y

Individual 1 22 15

Individual 2 13 18

Individual 3 30 11

Individual 4 17 25

Dobles 1 19 16

Dobles 2 17 21

TOTAL 118 106


