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Deputación de A Coruña-2016 

 
IMPORTE   
2998,40 € 
OBXECTIVO OU FINALIDADE 
Programa destinado a realización de actividades de promoción deportiva e formación de técnicos no ámbito provincial 
de A Coruña, na modalidade deportiva do  deporte do tenis, durante o ano 2016. 
BENEFICIARIOS 
Todos os xogadores que queiran participar nas actividades de promoción, ademáis dos técnicos que participen nas 
xornadas  de docencia organizadas pola Federación Galega de Tenis. 
 
 

Deputación de Ourense-2016 
 
IMPORTE 
7.330,57 € 
OBXECTIVO OU FINALIDADE 
Organización  do “IX Futures Cidade de Ourense 2.016”.  
O obxectivo principal  da organización desta competición internacional é a do achegamento do tenis de alto nivel aos 
clubs, lográndose fomentar desta forma a cultura da competición e demostrar con exemplos próximos a capacidade de 
sacrificio e os esforzos que implican o camiño da profesionalización.  
Ademáis utilizarase este  evento  para a promoción do tenis en todos os niveis, presentándose como argumento de 
excelencia deportiva. 
BENEFICIARIOS 
Todos os xogadores galegos que queiran intentar iniciar a súa carreira como xogadores profesionais. 
 
 

Concello de Ourense 2016 
 
IMPORTE 
4.200,00 €. 
OBXECTIVO OU FINALIDADE 
Organización  do “IX Futures Cidade de Ourense 2.016”.  
O obxectivo principal  da organización desta competición  internacional é a do achegamento do tenis de alto nivel aos 
clubs, lográndose fomentar desta forma a cultura da competición e demostrar con exemplos próximos a capacidade de 
sacrificio e os esforzos que implican o camiño da profesionalización.  
Ademáis utilizarase este  evento  para a promoción do tenis en todos os niveis, presentándose como argumento de 
excelencia deportiva. 
BENEFICIARIOS 
Todos os xogadores galegos que queiran intentar iniciar a súa carreira como xogadores profesionais. 
 


