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Afortunadament el nivell dels joves esportistes de les Illes Balears és cada any més alt i 
això també implica que la selecció per entrar al programa de seguiment esportiu ha de ser 
més exigent. Per aquesta raó, la FTTIB utilitzarà un sistema d'entrada de jugadors (tant pels 
que entrin per primer cop o els que renovin la beca d'anteriors temporades), amb uns criteris 
de selecció específics per al programa de seguiment esportiu del centre de Palma de 
Mallorca. 

 
La intenció d'aquests criteris és localitzar i seleccionar, el més objectivament possible, els 
nostres talents esportius. És per això, que hem cregut necessari donar-los a conèixer d'una 
manera explícita mitjançant el present document. De l'aplicació dels criteris de selecció 
esdevindrà el grup (per força reduït) de joves que puguin formar part d'aquest programa. 

 
De totes les sol·licituds rebudes de jugadors per formar part del programa de seguiment 
esportiu, s'aplicaran els criteris que més endavant detallem, i es podran seleccionar, 
d'entre els joves aspirants a ingressar en el programa, aquells que potencialment més 
s'acosten als perfils que creiem més indicats i que permeten suposar una major projecció 
esportiva. 
 
Comissió d'avaluació: 
 
La comissió d'avaluació que serà l'encarregada de dur tot el procés de selecció i estarà 
formada per: 

Paco Cañellas Gambier, President FTTIB (fttib@fttib.com) 
Llorenç Sastre Colom, Director Tècnic del programa de seguiment (mallorca@fttib.com) 
Alex Ivanov Iliev, Entrenador del programa de seguiment. 

 
Dades significatives: 
 

• 27 de juliol: Últim dia per lliurar la sol·licitud i tota la documentació a la FTTIB per 
correu, e-mail o directament a l'entrenador. 

• 1 d’agost: Publicació del llistat provisional de jugadors admesos, amb la proposta 
d'horaris d'entrenament provisional, al lloc web de la FTTIB (www.fttib.com). 

• Segona setmana d'agost: Inici oficial de la temporada amb el CAMPUS FTTIB. 
• 14 al 31 d'agost: Inici dels entrenaments al centre de seguiment en període de prova 

pels jugadors admesos. 
• 1 de setembre: Publicació del llistat definitiu de jugadors admesos al lloc web de la 

FTTIB. 
 

Número de places i  horaris: 
 

• Torn únic: 10 places. De dilluns a dijous, de 18.00 a 21.00 hores. 
 
 

http://www.fttib.com/
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Requisits: 
• Entrenar un mínim de 3 dies a la setmana (es valorarà positivament qui en faci més). 
• En cas de jugadors que facin entrenament mixt entre seguiment i un club o escola, 

caldrà fer un mínim de 2 dies a seguiment. 
• Es valorarà positivament assistir al Campus FTTIB-Mallorca que es durà a terme a 

l'agost de 2017.  
• Tenir fitxa federada de la FTTIB per un club de Mallorca. En cas contrari, cal justificar el 

motiu a la comissió d'avaluació, que l'acceptarà si considera que era l'única opció per a 
poder participar als Campionats d'Espanya per equips. 

• Participar al Torneig Classificatori pel Campionat d'Espanya (zonal) i al Campionat 
d'Espanya de l'edat del jugador. En cas que els jugadors es classifiquin, també hauran 
de participar al Torneig Estatal i Tops Estatal. 

 
Altres consideracions: 
• Sempre i quan hi hagi places vacants al programa, la comissió d'avaluació es reserva la 

possibilitat de seleccionar un jugador que tingui una projecció elevada, encara que no 
compleixi les condicions anteriors. 

• La comissió d'avaluació estudiarà cada cas d'aquells jugadors que, per una altra 
activitat esportiva, cultural o laboral els faci perdre entrenament o l'assistència a 
competicions. 

• Es tindrà molt en compte: 
• Els informes tècnics recopilats d'anteriors temporades. 
• Els informes dels responsables dels jugadors que entren per primera vegada. 
• Les notes escolars. 
• La projecció en les darreres 2 temporades. 

 
Normativa del centre de seguiment esportiu de la FTTIB: 

• Les beques tenen una duració d'una temporada esportiva. 
• Els pares, per norma general, no poden estar presents duran la sessió d'entrenament. 
• És obligatori avisar a l'entrenador sempre que es dongui una falta d'assistència o 

puntualitat. A més, caldrà comunicar-ho amb un màxim de 3 dies després de que es 
produeixi la falta, per e-mail a mallorca@fttib.com i a fttib@fttib.com 

• Durant la temporada (la comissió d'avaluació estudiarà cada cas), un jugador pot ser 
expulsat del programa si l'entrenador creu que : 
• L'actitud no és bona o el jugador no aprofita la beca. 
• Les faltes d'assistència o puntualitat son massa nombroses. 

• Qualsevol pare o mare que vulgui tenir una reunió amb els responsables del programa 
de seguiment, ho ha de comunicar per e-mail a fttib@fttib.com 

• La FTTIB no té l'obligació d'encarregar-se de la planificació dels viatges ni de les 
“bandes” en els campionats, tot i que ho pot fer si es considera oportú i el club ho 
demana a la FTTIB. 

• Si algun jugador no compleix els requisits d'ingrés o la normativa durant la temporada, 
pot ser expulsat del programa en qualsevol moment. 

mailto:fttib@fttib.com
mailto:fttib@fttib.com
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FULL DE SOL·LICITUD. SEGUIMENT 2017-2018   
 
Proposta de     dies d'entrenament: 
(aquests dies son orientatius i poden haver-hi modificacions) 
 

Dies 
d'entrenament 

SEGUIMENT 
(PALMAARENA) 

CLUB - Escola 

DILLUNS   

DIMARTS   

DIMECRES   

DIJOUS   

DIVENDRES   

DiSSABTE   

Marcar amb una X 
 
Juntament a aquesta fulla, cal presentar: 
 

• Currículum esportiu temporada 2015-2016 i 2016-2017. 
• Certificat d'entrenament per part del club (només per a jugadors que completin 

els entrenaments de seguiment amb entrenamients a un club). També cal una 
breu descripció dels mitjans disponibles pel club (número de taules, entrenadors, 
sparrings, organizació dels entrenamients, etc.). 

• Còpia de les notes escolars de l'últim trimestre. 
• Breu informe de l'entrenador o entrenadors anteriors (en cas de jugadors que no 

hagin estat a seguiment anteriorment). 
 
 
 
El sr./sra.                                                                , amb DNI                    pare, mare o 
tutor legal de                                                                                  , sol·licita l’ingrés del 
seu fill/filla al programa de seguiment esportiu de la FTTIB i coneix i accepta el 
funcionament, normes i requisits exposats anteriorment. 

 
 
 
Signatura 
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ANNEX: MODEL DE CURRÍCULUM ESPORTIU - Temporades 2015-16 i 2016/2017 

 

NOM: CLUB: DATA DE NAIXEMENT: 
Classificació Torneig Zonal Any 2015: Any 2016: 

Classificació Torneig Estatal Any 2016: Any 2017: 

Classificació Top Estatal  Any 2016: Any 2017: 

Resultats Campionats d'Espanya federat 2016 i/o 2017 (equips, dobles i individual): 

Resultats Campionats d'Espanya escolar 2016 i/o 2017 (equips i individual): 

Resultats als Campionats Internacionals en els anys 2015-2016-2017 (Selecció Espanyola, Selecció 
Balear, Jocs de les Illes, etc.). 

Resultats als Campionats de Balears (anys 2015-2016-2017). 

Categoria lliga temp. 2015-16: 
Classificació equip: 
Partits jugats/partits guanyats: 

Categoria lliga temp. 2016-17: 
 Classificació equip: 
Partits jugats/partits guanyats: 

Altres resultats (Opens, Torneig Interrterritorial, etc.). 

*Les memòries de resultats, es poden trobar a www.fttib.com o www.rfetm.com 

http://www.fttib.com/
http://www.rfetm.com/

