BRD ARGES OPEN WHEELCHAIR
TENNIS 03 – 06 AUGUST 2017-BASCOV,
JUD. ARGES
BRD BUCHAREST OPEN
WHEELCHAIR TENNIS 08-11
August 2017-BUCURESTI
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TENIS SI :
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info event
Turneul “ BRD Arges Open Wheelchair Tennis“ si BRD
Bucharest Open Wheelchair Tennis este un proiect al
Federatia Romana de Tenis, prin care promovam sportul
de performanta in mijlocul tinerilor cu handicap.
Primul turneu a avut loc in anul 2015 si pana in
prezent sa organizat 4 turnee de tenis internationale in
diverse orase pentru a promova tenisul de camp in
radul persoanelor cu dizabilitati in mai multe orase ale
tari
In Romania sunt 7 sportivi cu dizabilitati care
practica tenisul de camp in scun rulant si sunt in
clasamentul ITF.
.

info event
1976 constituie anul de naştere al acestei discipline
sportive, când Brad Parks a început să joace tenis de
câmp din scaun rulant. Fost schior de perfomanţă,
acesta a suferit un accident în urma căruia a fost nevoit
să se deplaseze într-un scaun cu rotile. În acest context,
lui i-a venit ideea de a iniţia apariţia un nou sport. În
scurt timp, tenisul în scaun rulant a devenit unul dintre
cele mai populare din lume şi se integrează perfect cu
tenisul clasic, meciurile putând avea loc pe orice teren
standard şi fără modificări pentru rachete sau mingi.
.

Detalii event
BRD ARGES OPEN WHEELCHAIR TENNIS BRD BUCHAREST OPEN WHEELCHAIR TENNIS 08-11 AUGUST 2017-BUCURESTI

In perioada 03-06 August 2017 se va desfasura in Bascov jud.ARGES prima editie a turneului de tenis de camp
in scaun rulant “ Arges Open Wheelchair Tennis “categoria ITF Futures Series cu premii in valoare de 3500 USD
, care se va bucura de participarea a 48 de sportivi din 12 tari care vor concura la trei categorii
( Men,Woman,Quad ).
Bucharest Open- 08-11 August,Centru National de Tenis,Bucuresti este la a 3 editie a turneului prima editie
avand loc in anul 2015. Vor participa acceasi sportiv ca si la BRD ARGES.
http://www.itftennis.com/wheelchair/tournaments/calendar.aspx?date=08-2017

Open Wheelchair
În plus față de dorința de sport si de succes pentru toți jucătorii, ideea proiectului este de a promova
wheelchair tenis , iar persoanele cu dizabilități sunt încurajate să se implice în sport, fie de agrement
sau competitiv. În speranța sinceră că noi, în calitate de ambasadori români de wheelchair tenis
vom iniția o schimbare, în fiecare an vom crea prietenia globală care ne dă motivație pentru muncă
suplimentară.
Echipa de organizare reunește tineri sportivi entuziaști. Ne-am adunat pentru a ne atinge obiectivul de
a schimba lumea. Ok, admitem, obiectivul nostru este un pic ambițios, aceasta nu înseamnă că nu
putem să încercăm măcar.În prezent, echipa de organizare dispune de 13 persoane. Din moment ce
organizarea proiectului turneului durează un an întreg, în timpul turneului ne ajuta si voluntari, de
asemenea, încântați să vină alături de noi.
Voluntar
Doresti să iei parte la cel mai mare turneu de tenis internațional într-un scaun cu rotile în Romania?
Alatura-te echipei de organizare si fii voluntar la pentru cele 2 turnee !

PARTENERI

Va multumim!
Director de turneu Bucuresti-Berbec Alexander
Tel.0723 281 709
Email. berbec.alexander@yahoo.com
Director de turneu Arges –Craciun Aleandru Flavian
Tel.0761 041 218
Email. office@appsp.ro

Presedinte turneu-Serban Ion
ionserban1523@gmail.com
Tel.0722 533 330

