
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Apreciats companys, 
 
Us presentem les bases referents a la Lliga McDonlad’s de l’edició d’aquest any. 
 
Bases de la competició Pre-Benjamí 
 
 Competició adaptada totalment als nois i noies nascuts a partir del 2014 (inclòs) 
 Pistes més petites (tres quarts de la pista normal de tennis) 
 Pilotes toves (dos colors) 
 Partits fins a 6 jocs 
 Dates dels enfrontaments: dissabtes tarda. Inici 8 d’Octubre. 
 Eliminatòries: El número de partits de les eliminatòries dependrà de la possibilitat dels equips. 
 Gran festa de cloenda al Club Tennis Lleida. També participaran a la festa que s’organitza per la Lliga 

Benjamí McDonald’s Lleida on hi haurà jocs i premis per a tots els participants. 
______________________________________________________________________ 
 
Bases de la competició Benjamí 
 
 Es formaran grups de 5-6 equips. Cada club pot inscriure més d’un equip. 
 Dates dels enfrontaments: les eliminatòries es jugaran els dissabtes a la tarda. 
 Inici: 8 d’octubre. 
 Gran festa de cloenda al Club Tennis Lleida amb tots els participants dels equips. Aquest mateix dia 

es farà el lliurament de premis que consistirà en un trofeu commemoratiu a tots els equips participants 
i  8 samarretes i 8 medalles per a cada equip. 

 Cada enfrontament constarà de 5 partits a 9 jocs: 
3 partits individuals masculins 
1 partit individual femení 
1 partit de dobles ( masculí, femení o mixte) 
En el cas del grup Happy Meal no caldrà que es segueixi aquest format sempre i quan es comuniqui a 
l’equip contrari dos dies abans de la competició. Recordem que l’objectiu és la formació i la diversió 
dels joves jugadors, no una competició on es creï rivalitats. 

______________________________________________________________________ 
 
 S’acceptaran inscripcions al correu esportiva@tennislleida.com, fins al dia 4 d’octubre. 
 Al moment de fer la inscripció dels equips s’haurà d’adjuntar el comprovant bancari del pagament. 
 Agrairíem féssiu arribar una foto de l’equip per la premsa i si voleu fotos dels vostres jugadors. 

El correu es esportiva@tennislleida.com 
 
Atentament, 

19a LLIGA BENJAMÍ 
9a LLIGA PRE-BENJAMÍ  

McDonald’s Lleida 
Club Tennis Lleida 


