
 

 

INSCRIPCIÓ APLEGAPILOTES BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2021 

 

Barcelona, 23 de desembre de 2020 

 

Benvolguts/des Socis/es de l’RCTB-1899, 

 

Un any més, ens posem en contacte amb vostès per conèixer l'interès i la 

disponibilitat dels seus fills i/o nets per participar com a aplegapilotes en el 

Barcelona Open Banc Sabadell 2021 - 68è Trofeu Conde de Godó que se 

celebrarà del 17 al 25 d'abril pròxims. 

 

Per formar part de l'Equip d'Aplegapilotes del Torneig, hauran d'inscriure’s 

aquí, o a través del formulari que trobaran en l’apartat d’inscripcions de la web del 

Club:  www.rctb1899.es, abans del 28 de gener. Passada aquesta data, no 

s'admetran més sol·licituds.  A partir d’aquest moment, iniciarem un procés de 

preselecció entre totes les sol·licituds rebudes i el 29 de gener comunicarem la 

selecció definitiva.   

 

Els criteris de selecció que s’aplicaran per escollir el grup d’aplegapilotes 

seran els que detallem a continuació, rigorosament per aquest ordre: 

 

1. Segons modalitat de soci/a, també respectant aquest ordre: 

o Posseir títol de Soci/a de l’RCTB-1899 

o Associat/ada (fill/a de soci/a) 

o Associat/ada (net/a de soci/a) 

 

2. Fill/a de treballador:  El nen/a ha de ser alumne/a de l’Escola de Tennis i/o 

Pàdel. 

 

3. Jugador/a d’interès esportiu:  El jugador/a ha de ser alumne/a de l’Escola 

de Tennis i/o Pàdel. 

 

4. Disponibilitat: es donarà prioritat a aquells nens i nenes que puguin venir 

més dies. 

 
5. Experiència: es donarà prioritat a aquells nens i nenes que hagin tingut 

experiència prèvia com a aplegapilotes. 

 

6. Edat:  es donarà prioritat a aquells nens i nenes que tinguin més edat. 

https://www.rctb1899.es/ca/inscripcions/inscripcio-aplegapilotes-barcelona-open-banc-sabadell-2021-68e-trofeu-conde-de-godo
http://www.rctb1899.es/


 

 

 Una vegada definit i comunicat el llistat d’aplegapilotes escollits, es durà a 

terme una reunió informativa amb tots els seleccionats, en una data que en el 

seu moment el Club informarà. Posteriorment, s’iniciaran una sèrie d'entrenaments 

obligatoris, tan per tots aquells aplegapilotes que no tinguin experiència prèvia, com 

per aquells que ja hagin participat en alguna altra edició. 

 

Informar-los també, que degut a les particulars circumstàncies provocades 

per la Covid-19, aquest any el Club es veu obligat a reduir el número habitual 

d’aplegapilotes. Atenent-nos a les recomanacions que actualment marca l’ATP als 

seus tornejos, i a la espera de saber quin format final de Torneig podrem celebrar, 

enguany només podran participar un total de 50 nens i nenes. Tot i així, es 

crearà  una llista d’espera amb tots els inscrits, com a previsió per si les 

circumstàncies actuals milloren i finalment es poguessin augmentar el número de 

places.    

 

 Finalment, volem demanar la seva inestimable contribució en la sensibilització 

dels seus fills o nets en una tasca tan important i plena de responsabilitat, ja que el 

rendiment dels jugadors d'aquest torneig depèn de l'actuació d'aquest equip 

d’aplegapilotes.  Són moltes hores al dia, i per aquest motiu, el Club intenta que sigui 

un dels col·lectius més cuidats i recolzats durant la celebració del Torneig. Els 

donem accés lliure a totes les instal·lacions, els servim menjar en el restaurant de 

l'organització, els proporcionem una vestimenta completa, els obsequiem amb 

productes dels diferents patrocinadors del Torneig i organitzem una festa final 

exclusiva per a ells amb sorteigs de premis. 

 

 Els agraïm per endavant el seu entusiasme i dedicació en l'organització del 

Barcelona Open Banc Sabadell, Trofeu Conde de Godó, que forma part de la història 

del nostre Club. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

David Serrano 

Responsable de l’Equip d’Aplegapilotes  

Barcelona Open Banc Sabadell, Trofeu Conde de Godó    


