
   
 

CLUB DE TENNIS TAULA ES CASTELL  

TELF CONTACTE 627368123 

CTTESCASTELL@GMAIL.COM 

WEB: https://sites.google.com/site/cttescastell/ 

ASSUMPTE;  FASE ASCENS A SUPER BALEAR – SOL·LICITUD                
DE SEU. 
 

Des del Club de Tennis Taula Es Castell  amb CIF – G57918948, amb domicili a Camí de Biniatap 

Plaça 13 apt. 4 de Son Vilar – Es Castell – Menorca Illes Balears 07720, amb núm. de inscripció  

DC-2763  Al Registre d’Entitats esportives de les Illes Balears, en qualitat de President i en nom 

i representació de la junta del club, remet el present escrit. 

 Vist el termini per presentar sol·licitud de SEU, per la celebració del les fases d’ascens a SUPER 

BALEAR i per segon any consecutiu volem proposar a la Federació de tennis taula de Illes 

Balears, la celebració de les esmentades fases en el nostre club.  

Vist que les instal·lacions del poliesportiu de Es Castell compleixen amb les necessitats que es 

sol·liciten per competir. La cabuda de dues taules i fins a 8 per encalentir abans de l’inici del 

torneig. 

Enguany per segon cop en proposem com amfitrions de les fases d’accens. Per aquest us fem 

arribar en temps i forma les avantatges que tindreu  des de la FTTIB si les celebrem les fases a 

a Es Castell. Son les següents: 

1.- Servei de recollida i tornada a l’aeroport dels esportistes que es traslladin a Menorca. 

2.- Restaurant reservat per anar a dinar.  

3.- Berenar i fruita per els participants. 

4.- Borsa per posar les sabatilles.  

4.- Camiseta commemorativa del CTT Es CASTELL.  

5.- Aigua per els participants i beguda energètica 

6.- Vestuaris per canviar-se, dutxar-se i rentar-se en condicions.   

7.- Disponibilitat d’àrbitres a costa del CTT es Castell. 

8.- Mesa de control amb tots els estris necessaris, bolis, folis, actes, ordinador, impressora, 

escaner, connexió a internet,  per un bon seguiment de la competició per part dels 

responsables de la federació que es traslladin, si es traslladen si no nosaltres farem el control.  

9.- Videostiming per la emissió de les fases en directa per internet.  

10. Reservat pel Públic (zona grada).  

11. Cortines pels vidres que minven el contrallum del sol.  

12. Proximitat de l’aeroport.  

13. Les pilotes necessàries que designi la  la federació, Hanno, Butterfly etc. (a càrrec del Club).   

14. 8 Taules Donic Warner a disposició, amb 8 Xarxes,  tanques per fer els tancats perfectes, 

mesa d’`arbit, marcador de taula, marcador de tanca.  

 

A l’espera de rebre la seva contestació rebin una cordial salutació. 

 

Ben atentament 

Signat  
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Andreu Fernández 

President del CTT Es Castell  

 


