
“

“

L’esport amateur s’ha professionalitzat ens 
els darrers anys. Només cal veure com ha 
canviat el running. Abans, un es posava 
el xandall vell i sortia a córrer. Ara esco-
llim amb cura la roba que s’adequa més i 
les millors vambes per córrer (ara running), 
n’escollim unes depenent de la pronació del 
peu i tots coneixem les millors marques. Ens 
agrada establir-nos objectius, ens prepa-
rem per a una mitja, un duatló o una cursa 
de muntanya. La competició està de moda.

De la mateixa manera, en el tennis molts 
jugadors de club s’han convertit en  
semi-professionals. El tennis també evo-
luciona molt ràpid, només caldria comparar 
una final de Grand Slam de fa deu anys amb 
les que es juguen actualment: qui hagués 
dit que s’arribaria a jugar a Wimbledon a 
fons de pista?  De la mateixa manera que 
una persona que decideix fer una marató es 
posa en mans de professionals que l’ajudin 
a complir aquest objectiu, el jugador de ten-
nis que faci un pas més i decideixi competir 
fora del seu club ha de posar-se en mans 
dels millors professionals. 

Tothom que decideixi competir ha de plan-
tejar-se com prepararà i gestionarà una 
temporada. Òbviament, es pot competir tot 
l’any en els circuits federats de la Federació 
Catalana de Tennis (www.fctennis.cat), la 
ITF (www.itftennis.com), i la Federació Es-
panyola de Tennis (www.rfet.es) però per a 
aquells que s’animin ara, recomano que es 
preparin per a la temporada que engloba 
els tornejos de maig a setembre, ja que 
la climatologia és més agradable i per tant 
ve més de gust jugar. 

Per a fer-ho el primer que cal fer és es-
tablir unes rutines d’entrenament, tant 
a pista com de preparació física. Malgrat 
que l’opció ideal seria fer dos entrenaments 
d’hora i mitja a pista i una sessió de prepa-
ració física (o viceversa) i dos partits amis-
tosos a la setmana; tots sabem que com-
paginar la feina, la vida familiar i l’esport 
no sempre és fàcil, així que el mínim que 
caldria per a poder afrontar la competició 
seria una sessió de cada un dels tres pilars 

citats. A més, caldria complementar-ho amb 
una bona alimentació, seguint les pautes 
d’un nutricionista que ens digui què hem de 
menjar segons l’època de l’any o què hem de 
menjar abans i després dels partits. 

Tant els entrenaments com les com-
peticions animo que ho feu en parella 
o grups, ja que un anima a l’altre en dies 
complicats, és més fàcil motivar-se i “picar-
se”, en les competicions un no se sent tan 
sol, possibilita poder jugar també en les ca-
tegories de dobles, etc. A més, això també 
pot animar a més gent a unir-se a la com-
petició.

Si hem fet o hem començat a fer aquests 
tres passos ja estem a punt per a posar-
nos a prova en la competició. Hem de deter-
minar a quins tornejos en concret voldrem 
donar prioritat per a poder afrontar-los mi-
llor. La manera de fer-ho és, unes setmanes 
abans, fer els entrenaments de pista i de 
preparació física més encarats a la compe-
tició, alhora que ens caldrà agafar ritme de 
partits. Jugar un torneig al mes –cada un 
d’aquests tornejos acostumen a durar una 
setmana-, hauria de ser suficient per arri-
bar als mesos d’estiu el més rodats possible 
en la competició i poder donar el màxim de 
nosaltres mateixos a la temporada d’estiu.  

Què ens cal? De la mateixa manera que la 
gent de running no va a córrer amb botes 
de muntanya, en el tennis hem de tenir 
clar quin material és el més adequat per 
a nosaltres. La raqueta és l’eina del ten-

nista, però no qualsevol raqueta ni qualse-
vol cordatge ens seran els més adequats: 
aquests varien en funció del tipus de joc, la 
força, l’edat... en definitiva, de l’estat físic 
global de la persona. Avui en dia, ens tro-
bem amb moltes persones que juguen amb 
raquetes de 300 grams i cordatges a 25, el 
que farà que no puguin arribar al final del 
partit amb les millors condicions físiques i, 
a la llarga, comportar-li lesions al jugador. 

El dia abans del partit és el dia de prepara-
ció, fins i tot més important que el mateix 
dia de competició. Ens caldrà arribar des-
cansats, dormir les hores adequades; i tenir 
una bona alimentació, àpats forts però no 
pesats, i el dia de partit fer un bon esmor-
zar amb aliments que ens aportin energia 
durant hores. 

Paral·lelament, el dia abans hem de fer una 
activitat física suau, una presa de contacte, 
de res ens serviria passar-nos tres hores 
al gimnàs i a la pista. El material l’haurem 
de tenir a punt el dia abans, començant 
per comprovar que tinguem les raquetes 
llestes –no seria el primer cas que a últi-
ma hora ens n’adonem que tenim la raqueta 
per encordar! Després de la competició 
és igualment important la recuperació, 
que pot consistir en anar al fisioterapeuta 
si tens alguna molèstia o fer una bona ses-
sió d’estiraments i recuperar líquids.

Si t’estan agafant ganes de competir ara 
mateix o ho ha fet el torneig del circuit 
Go Play Senior que s’ha disputat al Cercle 
aquests dies, hi ha alguns tornejos que et 
poden interessar. Es poden disputar torne-
jos del circuit Go Play Sènior o es pot optar 
pel circuit de l’ITF –on potser el nivell és una 
mica més elevat. Dins del circuit ITF reco-
mano els tornejos que es disputaran al Real 
Club de Polo de Barcelona al juliol o al Club 
Esportiu Valldoreix el mes de setembre. 
Paral·lelament, el mes de maig es disputarà 
la 45a edició del Campionat d’Espanya de 
Veterans a La Manga Club. Per últim, també 
podeu aprofitar durant el mes d’agost per 
buscar algun torneig que es disputi prop 
d’on estigueu estiuejant. 

COM PREPARAR UNA TEMPORADA:
LA COMPETICIÓ EN EL TENNIS SÈNIOR
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Cal tenir el material a punt

Agafar forces amb un bon esmorzar

Estiraments i recuperació

Un dia abans, entrenament suau

Un bon descans és bàsic

Competir al màxim
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