Benvolguts/des,
Un any més arribem a la fi de l'any i ens preparem per organitzar un nou MASTERS del CIRCUIT
JUVENIL I ABSOLUT DEL CT LLAFRANC.
Així, del 27 al 30 de desembre acollirem 12 jugadors de cada categoria: els 10 jugadors que millors
resultats hagin obtingut durant l'any a les proves que hem organitzat: 3 proves trimestrals, més el
circuit juvenil d'estiu i també l'Obert Juvenil de Reis, afegint també 2 convidats o l'11è i 12è
classificats de cada categoria.
Cada quadre se sortejarà tenint en compte el rànquing RFET que estigui vigent, no la classificació que
acompanyem. Els quadres de cada categoria estaran penjats el diumenge 24 a la tarda. L'Ordre de
Joc pel dimecres 27, es penjarà el dimarts 26 (Sant Esteva). El dimecres 27 posarem horaris de mati
11h, 12.30h i 15h. Debutaran els 8 jugadors que ocupin la plaça 5 a la 12 de cada quadre, esperant els 4
primers al dijous per debutar als quarts de final. Semifinals divendres 29 i finals dissabte 30.
Aquest any hauran estat 759 les inscripcions rebudes en les 10 competicions que formen el Circuit:
5 juvenils amb 647 inscripcions i 5 Absolutes amb 112 inscripcions, amb un total de 390 jugadors que
ens heu premiat amb la vostra participació.
Podeu consultar la vostra posició al Llistat de Participants que està penjat a la web del club.
El procediment per confirmar la vostra participació serà per wathsapp al 635564803 o a l'email
xaviboschtennisgironi@gmail.com. Si un jugador es classifica per 2 categories, haurà de decidir
a quina confirma participar. Límit confirmacions: dimecres 20 desembre, 21h. El dijous
passarem a complertar les places amb els reserves de cada categoria.
Si teniu alguna indicació a fer a l'horari disponible podeu comunicar-ho també.
Recordem a tots els participants que rebran l'obsequi d'una samarreta tècnica DECOASPORTS,
mentre que el/la campió/na de cada categoria rebrà un trofeu i un rellotge.
Des d'aquestes linies felicitem als jugadors que s'han classificat per aquest MASTERS i també als
que no ho han aconseguit aquest any però que s'han esforçat per millorar, emplaçant-los a seguir
intentant aconseguir aquesta classificació la propera temporada que ja comença ben seguit amb 2
noves competicions a les que esperem us puguem retrobar amb els canvis de categoria corresponents:
2 al 7 de Gener 2018 VIII OBERT JUVENIL DE REIS i XV OBERT ABSOLUT DE REIS

Atentament,
Xavi BOSCH - Director Esportiu CT LLAFRANC
Llafranc, 13 de Desembre de 2017

