CRITERIS DE SELECCIÓ TEMPORADA 2017-2018
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ DE TENNIS
BREU INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA:
El Programa de tecnificació de tennis va ser el primer programa de tecnificació que es va
crear des de la Direcció General d’Esports l’any 1996. En tots aquests anys hi ha hagut
molts tennistes que han passat pel Programa i no tan sols de Balears, ja que el prestigi del
Programa s’ha estès tant a nivell Nacional com Internacional gràcies al gran nivell que han
mostrat els nostres tennistes en els tornejos que han participat. Per suposat cal destacar el
pas pel Programa d’en Rafel Nadal i d’en Toni Nadal com entrenador.

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DEL PROGRAMA:
L’objectiu general del programa és crear un grup que treballi en equip i potenciar que els
nostres jugadors arribin a un lloc destacat en el rànquing nacional i internacional.

EQUIP TÈCNIC:
L’equip tècnic està format per un director tècnic i 2 tècnics, un d’ells preparador físic.

LLOCS I ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTRENAMENT:
Poliesportiu Príncipes de España.
Principalment s’utilitzen les pistes de tennis i el gimnàs, i puntualment la piscina i la pista
d’atletisme.
Els entrenaments s’estructuren en dues sessions diàries, excepte els dijous i els dissabtes,
que únicament es realitza una sessió.
L’horari és el següent:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres 11.00h a 13.30h - 17.00h a 20.00h
Dijous
16.00h a 20.00h
Dissabte
9.00h a 12.30h
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Cal destacar que els dies festius i els mesos d'estiu l'horari és el següent:
Dilluns a dissabte
9.00h a 13.30h
Tots els jugadors estan federats pels seus propis clubs i disputen tornejos per equips en
representació dels mateixos. Per això, la relació dels jugadors amb els esmentats clubs
es basarà, únicament, en la participació en aquests tornejos.
No es podran realitzar entrenaments fora de les instal·lacions de Prínceps d'Espanya, en
diferent horari i amb diferents entrenadors, sense prèvia comunicació i autorització per part
de l'equip tècnic del programa de què formen part.

PLACES DISPONIBLES:
El programa disposa d’un màxim de 8 places, sense que sigui obligatori assignar-les totes.

EDATS:
Mínima 14 anys, màxima 19 anys.

ESTUDIS-TECNIFICACIÓ:
Els esportistes del Programa de tecnificació que cursen des de tercer d’ESO fins a Segon de
batxiller o cicles formatius de grau mitja o superior d’activitats físiques, han de cursar els
seus estudis a l’IES CTEIB.
El programa està totalment compromès en què els tennistes no descuidin la seva formació
acadèmica, així que el director tècnic està en contacte continuat amb professorat, tutors i
cap d’estudis de l’IES per a fer un bon seguiment acadèmic assegurant-se així de la correcta
progressió personal de l’esportista.

REQUISITS GENERALS I ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS:
Requisits generals:
1. Tenir el veïnatge administratiu en qualsevol municipi de les Illes Balears, amb
un mínim de tres anys, anteriors a la data de la sol·licitud d’accés a la
residència.
2. Tenir llicència esportiva per un club de Balears amb llicència nacional per a la
temporada 17/18.
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3. Passar de forma favorable reconeixement mèdic.
4. No haver estat expulsat ni haver abandonat voluntàriament amb anterioritat un
programa de tecnificació.
5. No haver tingut cap expedient disciplinari a l’IES CTEIB en anys anteriors.
6. Signar el codi d’ètica esportiva que regula els programes de tecnificació,
assumint el compromís de complir-lo i col·laborar a difondre el seu esperit
esportiu.
7. Signar i complir la normativa general que regula els programes de tecnificació.
8. Complir els criteris d’accés i/o permanència del programa de tecnificació
Requisits específics:
1. Llicència federativa balear, almenys els últims tres anys.
2. Edat mínima 14 anys i màxima 15 per les noves entrades.

NORMES D'ENTRENAMENT DEL PROGRAMA:
Els integrants del CTEIB Tennis s'han de comprometre a portar una vida sana i
d'acord amb l'activitat esportiva que realitzen, ajustant els seus comportaments i
activitats físiques a la mateixa, i tenint present que formen part d'un Programa en què
els objectius són d'alt rendiment. Per això, han de ser conscients de l'oportunitat que
tenen de formar part del mateix, i han d’evitar tot tipus de riscos que poguessin
perjudicar el seu rendiment esportiu.
Els esportistes seran respectuosos amb l'equip tècnic, tant a nivell personal com a
nivell professional, és a dir, respectant les decisions esportives adoptades per aquest.
Igualment, entre els mateixos esportistes, i encara tractant-se d'un esport individual,
tant en els entrenaments com en competicions, prevaldrà el respecte propi d'un "fair
play".
Així mateix, seran un exemple de valors com la humilitat, el treball, la constància, la
solidaritat i la professionalitat propis d'esportistes d'elit, i això perquè són una
referència per a molts jugadors a nivell balear.
En tot moment han de complir l'horari estipulat per a la realització dels entrenaments,
sent puntuals i acudint als mateixos amb el material correcte i necessari per a un
rendiment òptim, així com amb una actitud positiva i predisposada a millorar.
Igualment, acataran les decisions a nivell competitiu i realitzaran el calendari
proporcionat per l'equip tècnic.
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En cas de no assistir als entrenaments sense causa justificada, realitzar entrenaments
fora del Programa sense autorització per part de l'equip tècnic, no participar en les
competicions planificades, faltar al respecte tant a l'equip tècnic com als companys
d'entrenament, i mostrar una actitud negativa tant en entrenaments com en
competicions, els esportistes podran ser sancionats de manera que, si això es produeix
reiteradament, poden arribar a ser expulsats del Programa.
En relació al compromís acadèmic, els esportistes han de ser responsables amb els seus
estudis, de manera que si el seu rendiment acadèmic és negatiu, o el professorat
comunica a l'equip tècnic que el seu comportament i actitud no s'ajusta al màxim
respecte, també serà motiu de sanció i, si escau, d'expulsió del Programa.

CRITERIS DE SELECCIÓ:
Es valoraran els següents resultats:
-

Campió de Balears de la seva categoria.
Octaus de final del Campionat d’Espanya de la seva categoria.
Rànquing nacional TOP 20 de la seva categoria.
Rànquing regional primer o segon de la seva categoria.

El Comitè Tècnic, el Director Tècnic i la Federació de Tennis de les Illes Balears, faran la
proposta a la Fundació per a l’Esport Balear del llistat d’esportistes admesos al programa,
reservant-se el dret de proposa jugadors que, sense complir el criteris, creguin adients.

Per a accedir al full de sol·licitud poden clicar al següent enllaç:
http://goo.gl/forms/iVAqVSXPbqBgrXUO2
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