
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Botiga de material esportiu: 

 CHEMA TT montarà una botiga de material esportiu 

 de tennis taula per a aquells que hi estigueu interessats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diumenge, 12 de setembre de 2021 

Lloc: 

Pavelló Municipal del Temple  

Avinguda Canigó, 87 

(a 100 mts. del McDonald’s) 

Tortosa (TARRAGONA) 

US ESPEREM A TOTS AMB MOLTA IL·LUSIÓ! 

CATEGORIES: OPEN A I OPEN B, TORNEIG INFANTIL / AMATEUR 

PREU INSCRIPCIÓ: 10€ 

Organitza:       

 

 

Col·laboren: Patrocinen: 



 

Lo Club Tennis Taula Tortosa organitza lo VIIè Open de Tortosa de Tennis Taula en 

motiu de les Festes Majors de la ciutat, en honor a la Mare de Déu de la Cinta.  

Es disputa en la modalitat de categoria única, contemplant la possibilitat de realitzar 

també 1 Open femení i 1 Open Juvenil / Amateur si hi ha suficients inscripcions.  

El pavelló estarà obert a partir de les 8:15. La competició començarà les 9:00. 

Enguany, per primer cop, l’Open es farà al Pavelló del Temple. Al plànol següent 

teniu dos indicacions: 

Indicació 1: en color blau. Venint del Pont del 

Bimil·lenari, gireu la rotonda en direcció al pont de 

Tirant Lo Blanc, i després del McDonald’s, gireu cap a 

la dreta i baixeu cap al pàrking del SUPECO. 

Indicació 2: en color roig. Venint de l’Aldea, a la 

rotonda del Mercadona, gireu cap a la dreta i després 

cap a l’esquerra, vorejant lo Canal fins arribar al 

Pavelló del Temple. Es recomana també aparcar al 

pàrking del SUPECO, que està just després del 

Tanatori que hi ha al costat del Pavelló del Temple. 

Hi haurà una fase de grups de 4 a 6 jugadors dels 

quals es classificaran els 2/3 primers a l’open A i els 

2/3 últims a l’open B, ningú quedarà eliminat a la fase 

de grups. La segona fase es disputarà per eliminatòria 

directe dins de cada open.  

Hi haurà premis pels 4 primers classificats de cada 

Open en forma de Trofeus. 

Tanmateix podreu dinar prèvia reserva el mateix dia, a un restaurant per 

determinar, en forma de menú. 

El preu de l’inscripció es de 10 € , es podrà fer efectiva el mateix dia del campionat. 

Es necessari confirmar via email a l’adreça clubtenistaulatortosa@gmail.com enviant 

la següent informació: el club, nom dels jugadors, edat  i la categoria actual a la que 

juguen.  

Les inscripcions es tancaran el dia 10 de setembre.  

Podeu contactar via telefònica al 652 969 203  Sr. Paco Granados (President). 
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