Espai d'Esports

FDC / TENNIS

DE

TAULA

Es disputaran els dies 24 i 25 d'agost

Oberta la inscripció a la 23 edició de
les 24 hores de tennis de taula
Els pròxims dies 24 i 25 d’agost de 2002
a les instal·lacions del Foment Deportiu
Cassanenc i al gimnàs del CEIP Puig d’Arques, tindrà lloc una nova edició de les
24 hores de tennis de taula, una de les
proves més destacades del calendari català d’aquest esport i que, tradicionalment,
serveix per preparar la temporada. La inscripció s’ha limitat a 460 jugadors i es
preveu que, com ha estat habitual en els
darrers anys, hi prenguin part els millors
jugadors catalans i alguns dels estatals,
a banda d’un selecte grup d’estrangers
que militen a la divisió d’honor estatal.
Fa dos anys, una de les novetats de la
competició va ser l’estrena de les pilotes
de 40mm de diàmetre, que es van instaurar com a reglamentàries en comptes de
les anteriors (38mm). L’any passat les 24
hores també van viure una novetat, ja que
el reglament que es començà a aplicar a
partir del dia 1 de setembre preveia que,
en comptes de disputar-se els jocs a 21
punts, es juguessin a 11 punts. Per tant
cada matx es va dirimir al millor de cinc
jocs d’11 punts en comptes de tres mànegues de 21. Amb aquesta mesura es potencia la combativitat i l’espectacularitat
del tennis de taula a la recerca d’un major
interès per part del públicn tant en directen
com a través de la televisió i es va dur a
terme sense problemes.
Els premis es s’han incrementat en re-

lació a l’anterior edició. El guanyador absolut s’emportarà 500 e i en fèmines,
250; mentre que els veterans i juvenils
seran remunerats amb 200 e .
Les categories i premis seran els següents:
Aleví mixt: nascuts després de l’1 de
juliol de 1989: 1r premi: material esportiu
i trofeu. 2n premi: material esportiu i trofeu. 3r premi: trofeu. 4t premi: trofeu
Infantil mixt: nascuts després de l’1 de
juliol de 1987: 1r premi: material esportiu
i trofeu. 2n premi: material esportiu i trofeu. 3r premi: trofeu. 4t premi: trofeu
Juvenil mixt: nascuts després de l’1 de
juliol de 1984: 1r premi: 200 e i trofeu.
2n premi: 100 e i trofeu. 3r premi: trofeu.
4t premi: trofeu
Femenina (absoluta, sub-21 i juvenil):
1r premi: 250 e i trofeu. 2n premi: 125 e
i trofeu. 3r premi: trofeu. 4t premi: trofeu
Veterans: nascuts abans de l’1 de juliol de 1962: 1r premi: 200 e i trofeu. 2n
premi: 100 e i trofeu. 3r premi: trofeu. 4t
premi: trofeu.
Absoluta masculina: 1r premi: 500 e i
trofeu Narcís Negre. 2n premi: 250 e i
trofeu. 3r premi: 150 e i trofeu. 4t premi:
100 e i trofeu. 5è al 10è premi: trofeu
Preus de les incripcions: alevins i infantils, 10 e; la resta: 17 e.
Recordem que la inscripció dóna dret a
fer ús de la piscina i a acampar a la zona

preparada.
L’organització de les 24 hores ja fa setmanes que està enllestint els tràmits de la
competició que està limitada a 460 jugadors en total. Les inscripcions es poden
formalitzar al Foment Deportiu Cassanenc
(tel. i fax 972 46 00 34 fins a final de juliol).
Cal presentar la inscripció i el resguard
d’haver fet l’ingrés al cc 2100 0114 52
0200 0123 00, a les oficines del Foment
Deportiu Cassanenc, abans del 3 d'agost.
A la butlleta cal que hi consti el nom complet del jugador, la data de naixement, el
club i la categoria a la qual s’inscriu.

6

HORES LOCALS

Per altra banda, dissabte dia 24, al
matí, com a pròleg de les 24 hores, que
comencen a les 6 de la tarda del dia 24
d’agost, es jugarà la novena edició de les
6 hores locals, reservades a jugadors de
Cassà de la Selva que no estan federats.
La participació a la prova, que comença a
les 9 del matí, es pot fer en individuals i
dobles, infantils (fins a 14 anys) i adults i
tindran el mateix sistema de competició
que els concursants a les 24 hores.El preu
de la inscripció, que es tancarà l'11 d'agost,
és de 8 euros per adults i 4 euros per a
infantils i socis del Foment. La butlleta
d'inscripció s'inclou en aquesta pàgina.

Butlleta d'inscripció a les IX 6 hores locals de tennis taula
(cal fer-la arribar a les oficines del Foment abans de l'11d'agost de 2002)

Per a jugadors cassanencs i/o socis del Foment no federats en tennis taula
Preu inscripció: 8 e. Infantils (nascuts després del 26 d'agost de 1988): 4 e
Nom i cognoms:
Telèfon:
Adreça:
Data de naixement:
Categoria en la qual s'inscriu:
En el cas de participar en dobles, nom de la parella:

Abs. Inf.

Dobles

Data i signatura:
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