
 

CLUB/ESCOLA TENNIS TAULA L’HOSPITALET 

 
 

C/ Aprestadora 25, 08902  L’Hospitalet del Llobregat   mail: ctthospitalet@gmail.com 

Benvolguts socis i amics, 
Per la temporada vinent el club fa una reestructuració dels grups 
d’entrenament aficionats que aquesta temporada han entrenat amb l’Eduard. 
 

1. Assignació del nivell esportiu 
Als esportistes que no tenen categoria assignada del programa PPXTT  
se’ls ha assignat un nivell d’1* a 5* 

 
2. Nombre de dies d’entrenament: 

En totes les categories es pot entrenar 1, 2 ó 3 dies. 
 

3. Grups d’entrenament 
D’entrada s’han respectat els grups d’entrenament d’aquesta temporada.  
Cada esportista està detallat en el full Excel adjunt. 
S’ha obert un grup nou els dimarts i dijous de 20:00 a 21:30 pel nivell 
d’1* i 2*. 
 

4. Procediment 
a. Si esteu d’acord amb el grup assignat cal donar l’ok enviant un 

correu electrònic a ctthospitalet@gmail.com , posant nom de 
l’esportista i OK amb els dies proposats. 

b. Si no us van bé els dies i voleu fer algun canvi, heu de fer també 
un mail ctthospitalet@gamil.com, exposant breument el vostre 
cas. 

c. Si no dieu res, entendrem que sou baixa i deixarem la plaça lliure 
perquè sigui ocupada per un altre esportista. 
 

Tant per pel punt a com pel punt b, teniu fins el 10 de juliol 
(improrrogable) per contestar. Nosaltres mirem de fer el que es pugui 
amb els vostres casos i publicarem el llistat definitiu el 15 de juliol. 
 

5. Gràcies 
Us agraïm molt la vostra col·laboració en el procediment ja que la família 
creix, i si ens faciliteu la feina hi guanyem tots/es. 

 
6. Quan comença la temporada? 

La temporada comença el dijous 1 de setembre. 
 

7. A l’agost es pot entrenar? 
El club estarà obert de manera lliure per anar a entrenar, sempre hi quan 
hi hagi un responsable del club. 
Els avisos dels dies que s’obri s’aniran fent per WhatsAp 
 

Moltes Gràcies! 
La junta    Hospitalet del Llobregat 30 de juny del 2022 
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