
CONTROL DE  ALUMNOS_2012

Nº 88

GRUPO Lousame

NOME JAIME

APELIDOS PEREZ-ROGET

TELEFONO

981821211

DEREITA

Fai unha preparación corta.
Acaba mal, ca raqueta chocando no peito 
del, evitando un recorrido máis amplo.
Bastante potencia pero pouco control.
En xeral está moi baixo estado de forma.

REVES

O recorrido do brazo é bastante corto
Acaba un pouco de fronte.
En xeral fai moitos golpes de 
recorrido corto e rápido ou seco.
Pouca potencia e control

SAQUE

Bastante de fronte.
Coordina ben pero ca bola baixa e 
adiantada, co cal roza o cortado en 
moitas ocasións.
Mobiliza pouco o hombreiro

VOLEA

A volea de dereita é bastante 
adiantada e de bo pulso.
A de revés no está tan ben xq a 
empuñadura está moi cerca da dereita. 
Chatarrea para abaixo

% NOTA

55

CATEGORIA

3ª A

OBSERVACIONS

Está nun esta de forma deplorable e 
con baixa capacidade de esforzo. 
Necesita mellorar

PELOTEO

Non dá ritmo, sempre chupa roda dos 
demais

REMATE

Bastante de fronte

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 77

GRUPO Lousame

NOME JORGE

APELIDOS PEREZ-ROGET

TELEFONO

981821211

DEREITA

Prepara o golte levantando moito a 
cabeza da raqueta, ademais é un 
mobemento corto e lento, salvándolle 
unha excelente aceleración.
Termina moi ben, bastante alto.
 A bola córrelle ben

REVES

Levanta moito o codo na preparación 
do golpe, indo lento e corto para 
atrás.
Vaille o brazo un pouco para o lado 
no final do golpe.

SAQUE

Abre ben, codo bastante alto e bo xiro 
de hombro.
Non ten ben a empuñadura co cal o 
segundo saque e de fronte e de cuchara.

VOLEA

A de dereita moi ben  e a de revés 
ten moito pulso para cortala

% NOTA

70

CATEGORIA

3º A

OBSERVACIONS

Necesita mellorar en todo, pero sobre 
todo a capacidade aeróbica

PELOTEO

Cambia de ritmo xq ten varias 
velocidades con facilidade

REMATE

Regular, de fronte

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 90

GRUPO Lousame

NOME LUCIA

APELIDOS NIETO PAZOS

TELEFONO

657347140

DEREITA

Preparación aceptable ( só ten a 
raqueta bastante cerrada).
A terminación é moi esaxerada: termina 
desequilibrándoa e tarda moito en 
recuperar a posición do brazo. 
Pouco control, pero + ca o ano pasado. 
Mellora

REVES

Mala colocación dos pés (moi cruzada)
Prepara o brazo dereito moi separado 
do tronco e iso fai que a muñeca lle 
dea correcións e moita variación nos 
tiros

SAQUE

Boa apertura do brazo para atrás pero 
pouca mobilidade do hombreiro tanto 
para atrás coma na finalización do 
golpe, co cal só baixa o brazo contra 
ela. Baixo procentaxe de acerto

VOLEA

Non fixo

% NOTA

75

CATEGORIA

?

OBSERVACIONS

E moi irregular tanto en xogo coma en 
asistencia. Con todo mellorou o ratio 
idade-nivel

PELOTEO

Mellorou enncase todo,  pero aínda 
falla moito.

REMATE

Coma o saque, ainda que tende a tocala 
de fronte

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 14

GRUPO Lousame

NOME JAVIER

APELIDOS FUENTES FABREGAS

TELEFONO

690663295

DEREITA

Apertura en dúas fases cunha parada 
arriba.
Terminación corta e rápida (necesita 
máis terminación , xq a bola leva pouco 
efecto).
Apoios moi raros: levanta unha perna, 
ponse de fronte…

REVES

Apertura un pouco alta e terminación 
bastante horizontal.
Levante o brazo esquerdo no final do 
golpe e xírase ata acabar de fronte.

SAQUE

Saca de fronte con escasa apertura para 
atrás pero cunha sorprendente rapidez 
que lle da velociadade ó saque. 
Necesita moito mellorar a apertura. O 
segundo saque é cortado de fronte e 
para abaixo.

VOLEA

Prácticamete só para as bolas, 
quédanlle cortas

% NOTA

60

CATEGORIA

2ª C

OBSERVACIONS

Físicamente esta moi forte o cal lle 
axuda pero técnicamente, necesita 
mellorar

PELOTEO

Non sabe pelotear despacio.  Está moi 
cómodo correndo a polas bolas

REMATE

Moi de fronte e baixando moito brazo 
contra el

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 129

GRUPO Lousame

NOME PAOLA

APELIDOS CAROU SENRA

TELEFONO

645995666

DEREITA

Abre o brazo tarde e alto cun movemento 
corto.
Acaba para o lado cun movemento 
horizontal con xiro de  muñeca incluído.
Necesita abrir co brazo estirado e 
rematar para arriba.

REVES

Acércase tanto á bola que ten que 
flexionar o brazo e xira a muñeca 
para o lado. 
Carece de control co revés

SAQUE

Bota a bola baixa, saca pola dereita e 
termina para o  lado o golpe. Non ten 
2º saque. Empúxaa

VOLEA

Fai dereitas con recorrido atrás e 
terminación incluída. A de revés, 
faina baixando a muñeca só

% NOTA

55

CATEGORIA

3ª B ??

OBSERVACIONS

Falta un pouco a entrenar e non se 
esforza moito en mellorar a técnica. 
E case a + competitiva do entreno

PELOTEO

As limitación técnicas fan que lle 
coste pelotear paralelo.

REMATE

Cóstalle bastate porque se lía ca 
dereita.

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 12

GRUPO LOUSAME

NOME CRISTIAN

APELIDOS IGLESIAS

TELEFONO

655016089

DEREITA

Abre lento pero bastante amplo. 
Sería moi bo que estirara máis o brazo 
nese proceso. A terminación é moi boa.
Mellorou moito

REVES

Ten un revés bastante bo, melloraría 
empezando co brazo máis baixo e 
estirado. 
Pronto espero golpes  + explosivos 
que darán golpes  + definitivos

SAQUE

Bastante pouca apertura para atrás, co 
cal o hombreiro non ten moitas ganas de 
intervir no saque, baixando o brazo 
contra el.

VOLEA

Moitas voleas atrás e acompañadas. Se 
ven lenta a bola, cumpre ben. A de 
revés é moi atrás e ca raqueta moi 
tumbada.

% NOTA

75

CATEGORIA

3ª A

OBSERVACIONS

Evoluciona ben tanto en técnica coma 
en competición

PELOTEO

Bastante ben pero non lle gusta  
moito os ritmos altos.

REMATE

Remata bastante baixo e un pouco de 
fronte

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 134

GRUPO Lousame

NOME JAVIER

APELIDOS GARCIA TOREA

TELEFONO

763145

DEREITA

Abre lento e un pouco alto, pero súpleo 
con velocidade no final do golpe. 
Sería moi bo que estirara máis o brazo.
A terminación é moi boa.

REVES

Preparación un pouco lenta e alta 
pero moi rápida na execución.
Bastante boa terminación. 
Boa precisión

SAQUE

Apertura corta. Brazo moi rápido. Boa 
terminación. Sabe sacar cortado tamén. 
Necesita liftado para sobrevivir.

VOLEA

Atrasada e acompañada. Facilidade 
para cortar as baixas. 
A de revés tamén atrás pero moi 
acompañada para diante , non para 
abaixo.

% NOTA

85

CATEGORIA

2ª B??

OBSERVACIONS

Necesita xente que llo poña difícil 
para exprimolo a el.

PELOTEO

Ultimamente pelotea corto e forte. En 
novembro debería estar arreglado

REMATE

Ben pero tirando a cortado e un pouco 
atrás.

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 143

GRUPO Lousame

NOME ADRIAN

APELIDOS NUÑEZ BOO

TELEFONO

981823784

DEREITA

Raqueta mirando ó chan
Xira a man no momento de golpear para 
endereitala. Pega tamén moitas bolas de 
toque.
 Cando pega diante termina moi ben.
Moita potencia e pouco control. 
Moitas bolas na rede

REVES

Cruza os pés e non flexiona.
Separa aman dereita do tronco e 
levántaa un pouco. 
A terminación é de fronte. 
 Mellorou este golpe pero falta aínda 
control.

SAQUE

Saca baixando o brazo, co cal corta.
 Codo baxísimo e golpe moi baixo tamén. 
Non ten 2º saque.

VOLEA

Ten ben a empuñadura pero non lle 
mira para diante a raqueta.
Revés: Volea moi atrás e ca cabeza 
moi aberta.

% NOTA

55

CATEGORIA

3ª A

OBSERVACIONS

Mellorou un pouco pero descendeu a 
competitividade.

PELOTEO

Falta un pouco de lectura de bola par 
colocarse mellor e + atención á 
técnica na dereita e no revás.

REMATE

Moi baixo e de fronte

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 145

GRUPO Lousame

NOME IVAN

APELIDOS GONZALEZ

TELEFONO

825084

DEREITA

Nótaselle moito o cambio de raqueta 
para peor: ten a man en alto e a cabeza 
da raqueta colgando. Fai un granesforzo 
para tela un pouco tempo en equilibrio 
ou en alto.
A metade dso golpes son bos  en 
preparación  e terminación, pero o 
outro 50% é moi malo

REVES

Como non pode ben ca raqueta, acaba 
de fronte moitas veces. Sin embargo, 
demostra que é perfectamente capaz de 
realizar moi bos golpes de revés.

SAQUE

Saca de fronte. Aínda que ten moi bo 
recorrido de hombreiro.

VOLEA

Non evaluada

% NOTA

65

CATEGORIA

3ª A ?

OBSERVACIONS

O saltode categoría en competición 
sentoulle mal, pero técnicamente 
segue un camiño bo

PELOTEO

Esta cómodo á defensiva, co cal o 
globo é u nn dos seus argumentos de 
peloteo. E capaz de cambiar de ritmo, 
pero non a moito +

REMATE

Bastante de fronte

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 147

GRUPO Lousame

NOME BORJA

APELIDOS CAMPOS

TELEFONO

606501949

DEREITA

Abre pouco e mal o brazo para atrás. 
Ten a cabeza da raqueta á altura do 
tobillo.
Empeorou un pouco a súa terminación que 
agora é máis corta e baixa ca antes.
Non flexiona nada

REVES

Revés con pouca apertura e con 
balanceo tipo "Tina".
Boa terminación, de lado e bastante 
arriba.

SAQUE

Ten a empuñadura de dereite e saca de 
fronte. Mal recorrido de preparación, 
vai para arriba sin ir nada atrás. Tira 
a bola dende a cintura.

VOLEA

Empuñadura de dereita e golpe moi 
parecido na sua execución. No revés 
baixa a cabeza da raqueta moitas 
veces e a empuñadura está mal.

% NOTA

60

CATEGORIA

3ª B

OBSERVACIONS

0Físicamente deu un estirón moi 
grande e vai tardar un pouquiño en 
alcanzar o nivel que tiña pero vaino 
superar rápido.

PELOTEO

Regular, non sabe cambiar de ritmos 
nin é capaz de manter un ritmo alto 
moito tempo.

REMATE

Esmacha de frente.

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 152

GRUPO Lousame

NOME YAGO

APELIDOS MARTINEZ

TELEFONO

665154159

DEREITA

Abre un pouco alto pero bastante 
amplio. A terminación é estilo libro, 
cerrando contra o hombro. Como aspecto 
positivo, que ten o codo baixo.

REVES

Aperotura moi alta e lenta, termina 
un pouco de frente e co brazo ó lado. 
Melloraría quedando mais de lado e 
atendendo máis á cordinación co brazo 
esquerdo. Vótase de menos máis apoio 
adiante.

SAQUE

boa apertura pero: ten a bola á 
esquerda porque pendula o brazo no 
lanzamento. Debido a eso golpea baixo e 
pola esquerda. O segundo saque é 
demasiado lento.

VOLEA

Ten facilidade para cortar, co cal, 
as bolas baixas sacaas ben. As altas 
pégaas. No revés corta demasiado 
atrás e logo deixa caer demasiado a 
raqueta.

% NOTA

70

CATEGORIA

3ª A

OBSERVACIONS

Está progresando moito no ritmo. 
Necesita máis técnica.

PELOTEO

Bastante ben, incluso empeza a variar 
velocidades.

REMATE

Baixa moito o codo para esmachar e está 
un pouquiño de frente.

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 159

GRUPO Lousame

NOME XAVI

APELIDOS SENDON

TELEFONO

615891565

DEREITA

Bo movemento pero quer pegar demasiado. 
Está lastrado por unha empuñadura moi 
cerca do saque.

REVES

Ten un bo movemento de preparación e 
de remate excepto que acaba un pouco 
de frente.

SAQUE

Saca de frente, motivado pola 
empuñadura. Bo recorrido de hombro e 
finalización.

VOLEA

Non evaluada.

% NOTA

70

CATEGORIA

3ª C

OBSERVACIONS

Técnicamente está bastante ben. 
Competitivamente non fixo un bo ano.

PELOTEO

Cóstalle xogar paralelo porque empuña 
mal e termina de frente.

REMATE

Non evaluable.

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 161

GRUPO Lousame

NOME ALEXANDRE

APELIDOS BELLO BLANCO

TELEFONO

626415667

DEREITA

Abre pouco e co brazo flexionado. A súa 
raqueta mira ó chan. Termina bastante 
ben.

REVES

Prepara cos brazos en alto. Como nota 
positiva temos que acaba ben co brazo 
bastante alto e estirado.

SAQUE

Abre para arriba e saca cortado case 
todo, sobre todo o segundo saque. Se 
saca fuerte xira ben os hombros. O 
segundo saque é bastante cortado e para 
abaixo.

VOLEA

A dereita ben pero na de revés coloca 
mal a empuñadura e pon a raqueta moi 
aberta.

% NOTA

65

CATEGORIA

3ª C

OBSERVACIONS

Mellora moderadamente. En 
comportamento segue igual.

PELOTEO

Ben pero ten que mellorar o peloteo 
paralelo.

REMATE

Fai igual que no saque, aproximase 
moito ó cortado.

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 171

GRUPO LOUSAME

NOME RUBEN

APELIDOS PEREZ OUTEIRAL

TELEFONO

609666984

DEREITA

Prepara alto e lento. Acaba moi ben. 
Non flexiona nada co problema que 
implica para as bolas baixas. Ben de 
control e potencia.

REVES

Non bota a raqueta atrás, solo xira a 
man e levanta a cabeza da raqueta. 
Termina de frente flexionando o brazo 
e xirando a muñeca. Non flexiona 
nada. Nada de control

SAQUE

Movemento bastante coordinado pero: non 
eleva o hombro nin o codo. Saca 
horizontal bastante de dereita e 
acabando para o lado. O segundo saque é 
unha dereita. Moita potencia.

VOLEA

Se a bola ben baixa, bolea 
lamentablemente. Baixa a raqueta sin 
flexionar absolutamente nada. Se ben 
alta bolea regular poruqe está un 
pouco de frente. A volea de reveás 
ben.

% NOTA

70

CATEGORIA

3ª B

OBSERVACIONS

Deu un salto grande na dereita e no 
saque. E o revés está por debaixo da 
media

PELOTEO

Ben sempre e cando non lle teña que 
da do revés.

REMATE

Ben pero debería estar un pouco máis de 
lado.

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 172

GRUPO LOUSAME

NOME RUBEN

APELIDOS IGLESIAS

TELEFONO

682496822

DEREITA

Xoga ca muñeca blanda, afloxa moito no 
final do golpe (acáballe mirando para 
abaixo). Moitas veces acaba de frente e 
con pouco recorrido.

REVES

Abre pouco atrás o brazo. Na 
terminación non sube o brazo, 
simplemente xira a muñeca para o 
lado. Cruza os pes para non flexionar.

SAQUE

Non ten empuñadura de saque. Saca 
baixando o brazo contra o corpo. Está 
de frente e o seu saque roza o cortado

VOLEA

Non evaluado.

% NOTA

55

CATEGORIA

3ª B

OBSERVACIONS

Pode mellorar todolos seus golpes. 
Ten moito traballo por facer. Sabe 
moitas escusas.

PELOTEO

Cóstalle pelotear en media pista 
porque non se coloca ben de lado.

REMATE

Remata de frente e cun movemento coma o 
saque.

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 178

GRUPO LOUSAME

NOME CELIA

APELIDOS GOMEZ

TELEFONO

677422246

DEREITA

Movemento moi corto. Sube moi pouco o 
brazo, polo tanto todavía non pasa 
moitas bolas.

REVES

Muñeca solta e non sube o brazo. A 
súa preparación do golpe é co brazo 
flexionado e en alto.

SAQUE

Non ten empuñadura todavía. Como 
positivo sinalar que saca para diante e 
non para abaixo.

VOLEA

Non evaluada.

% NOTA

45

CATEGORIA

Sin clas G1

OBSERVACIONS

Ten moito que mellorar en todolos 
golpes. Parece bastante competitiva.

PELOTEO

Todavía está moi cómoda xogando ó 
mini tenis.

REMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 9

GRUPO LOUSAME

NOME XOAN

APELIDOS MAYO

TELEFONO

600384838

DEREITA

Non xira os hombros, dalle de gancho. 
Comenza ca raqueta mirando ó chan.

REVES

Brazos moi altos, polo tanto da pouco 
efecto e tira moitas bolas á rede.

SAQUE VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

40

CATEGORIA

3ª C

OBSERVACIONS

Sacando a dereita que está bastante 
mal, a evolución é positiva.

PELOTEO

Lle costa pelotear paralelo polos 
seus problemas técnicos.

REMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 17

GRUPO LOUSAME

NOME MIGUEL

APELIDOS CAAMAÑO

TELEFONO

658031319

DEREITA

Non sabe donde para a muñeca, non 
conserva o ángulo, nin donde acaba o 
brazo. A bola sale para calquera lado. 
Cando quer acorta os movementos para 
ter un pouco de precisión.

REVES

Muñeca blanda. Non ten control do 
final do golpe co cal non ten 
precisión.

SAQUE VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

40

CATEGORIA

3ª C

OBSERVACIONS

E bastante voluntarioso pero bastante 
despistado con respecto ós detalles 
dos golpes.

PELOTEO

Fáltalle un pouquiño de control, pero 
irá mellorando a medida que mellore a 
dereita.

REMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 11

GRUPO LOUSAME

NOME SIMON

APELIDOS BARREIRO

TELEFONO

628350915

DEREITA

Preparación un pouquiño cortada. O 
recorrido do golpe e a súa terminación 
son moi horizontales. Xoga entonces 
bastante fuerte pero con pouquiño 
efecto. Necesita aprender a subir o 
brazo xa.

REVES

Termina de frente por culpa de que 
empeza alto e fai un movemento medio 
cortado

SAQUE

Eleva pouco a bola e polo tanto saca 
moi baixo e rematando para o lado. Non 
ten empuñadura e saca un pouco de 
frente.

VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

60

CATEGORIA

3ª C

OBSERVACIONS

Fáltalle concentrarse nos detalles 
técnicos. Eso fará que mellore 
moitísimo.

PELOTEO

Pega moitos pelotazos. Xa está máis 
cómodo no fondo da pista ainda que 
non teña control todavía.

REMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 12

GRUPO LOUSAME

NOME MARTIN

APELIDOS OUTEIRAL

TELEFONO

628350915

DEREITA

Fai unha preparaciíon de raqueta 
bastante alta.
Pega un pouco atrás e flexiona moi 
pronto o brazo.
Aínda así, córrelle moito a bola

REVES

Acaba moi de fronte. Flexiona a 
muñeca e o brazo no final do golpe.
O obxectivo máis próximo é que remate 
moi de lado co brazo estirado.

SAQUE

Usa a empuñadura de dereita para sacar.
Esto motiva que acabe para o lado coma 
unha dereita.

VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

75

CATEGORIA

3ª C

OBSERVACIONS

Vai moi ben. Espero que competir lle 
dea máis pulos.

PELOTEO

É bastante fiable, pero debería 
baixar a velocidade para contribuír 
ao entrenamento.

REMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 1

GRUPO LOUSAME

NOME CRISTIAN

APELIDOS AGRASO

TELEFONO

675514269

DEREITA

Ten unha raqueta bastante pesada co 
cal, prepara o golpe ca raqueta un 
pouco baixa. Como non leva moito tempo 
non adoita levar ben o águlo da raqueta 
atrás.
Ten moi boa terminación.

REVES

Levanta un pouco a raqueta atrás.
Vólvese un pouco lento e usa a muñeca 
para golpear as bolas baixas.

SAQUE

Non ten aínda empuñadura de saque.
Golpea bastante de fronte.
Como positivo podemos sinalar que acaba 
para diante e non para baixo.

VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

70

CATEGORIA

3ª C

OBSERVACIONS

Bastante bo nivel para levar tan 
pouco tempo. Debe contribuir cos seus 
peloteos ó avance de todo o grupo.

PELOTEO

Bastante bo nivel de fondo. Xa non 
necesita pasar por minitenis.

REMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 21

GRUPO Lousame

NOME Roi

APELIDOS JORGE VAZQUEZ

TELEFONO

607808971

DEREITA

Sempre está ca raqueta baixa na 
preparación. Recomendaría que trouxera 
unha raqueta pequena durante unha boa 
temporada. O peso excesivo da raqueta 
fai que golpee atrás e tarde.

REVES

Prepara corto e termina moi de frente 
xirando a muñeca para o lado.

SAQUE

Quer sacar moi fuerte pero tira a bola 
moi baixa co cal o porcentaxe é baixo.

VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

55

CATEGORIA

3ª C

OBSERVACIONS

Con tal de que intente controlar un 
pouco, poñerase a moi bo nivel.

PELOTEO

Quer xogar tan fuerte que os seus 
peloteos non chegan ós dous toques. 
Perxudicalle a él e ó resto do grupo.

REMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 4

GRUPO LOUSAME

NOME LUIS

APELIDOS DIAZ GONZALEZ

TELEFONO

607669582

DEREITA

Abre bastante ben o brazo atrás, pero 
termina para o lado xirando a muñeca. 
Xa empezou a correxir e espero que 
evolucione moi ben.

REVES

Xeralmente acaba para o lado e de 
fronte con movemento bastante 
horizontal. Xa empezou a corrixilo.

SAQUE

Saca de dereita sen empuñadura. Saca 
moi de fronte.

VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

65

CATEGORIA

3ª C

OBSERVACIONS

Gústame moito a evolución que leva 
espero que mellore rápidamente.

PELOTEO

Todavía debería pelotear a tres 
cuartos de pista para poder mellorar 
os golpes con tranquilidade xa que a 
pista grande oblígalle a pegar.

REMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 5

GRUPO LOUSAME

NOME DAVID

APELIDOS BELLO ARUFE

TELEFONO

633116603

DEREITA

Abre co brazo bastante flexionado atrás 
e con un movemento bastante corto. 
Exaxera moito a flexión do brazo no 
final do golpe e habitualmente pega 
atrás e co codo moi cerca do cuello.

REVES

Bastante ben a coordinación do golpe, 
só afloxa no final un pouco a muñeca.

SAQUE

Todavía non ten empuñadura pero ainda 
así, bó recorrido de hombro e de 
coordinación en xeral.

VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

70

CATEGORIA

3ª B

OBSERVACIONS

Ten que mellorar a dereita 
independientemente de que en 
competición leve unha boa traxectoria

PELOTEO

E bastante fiable. Xa pode pelotear 
de fondo porque tres cuartos domínao 
ben.

REMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 25

GRUPO LOUSAME

NOME LUCAS

APELIDOS FERNANDEZ FIGUEIRA

TELEFONO

665781250

DEREITA

Ten unha preparación de golpe un pouco 
corta e a súa terminación tamén. Con un 
pouco de traballo mellorará este 
recorrido. Debe aprender tamén a 
empuñadura exacta.

REVES

Aceptable. Debe coordinar un pouco 
mellor o brazo esquerdo e evitar o 
xiro do corpo para poder xogar 
paralelo, e en xeral dirixir mellor.

SAQUE

Aínda non evaludado.

VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

50

CATEGORIA

Sin clasificar G1

OBSERVACIONS

Ten unha boa base para empezar a 
contriur.

PELOTEOREMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 26

GRUPO Lousame

NOME Alessandro

APELIDOS TORRES

TELEFONO

622153515

DEREITA

Golpea moi de fronte. Empeza ca raqueta 
moi baixa e acaba detrás da cabeza polo 
lado contrario.

REVES

Cabeza da raqueta bastante baixa. 
Acaba para o lado e moitas veces de 
cuchara.

SAQUE

Ten mal a empuñadura co cal saca de 
fronte.

VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

45

CATEGORIA

3ª C

OBSERVACIONS

Necesita mellorar tódolos golpes.

PELOTEO

Fáltalle fiabilidade, co cal os seus 
peloteos son moi curtos.

REMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 27

GRUPO LOUSAME

NOME IAGO

APELIDOS RAMA MARTINEZ

TELEFONO

659020090

DEREITA

Ten unha raqueta moi pesada, eso 
contaxia a todo o xogo. Cóstalle 
frenala no final do golpe. Eso resta 
precisión. Ten un recorrido de raqueta 
bastante aceptable.

REVES

Ten un movemento bastante aceptable 
pero con unha mala terminación, 
seguramente polo peso da raqueta. Ten 
arreglo fácil.

SAQUE

Aínda non evaluado.

VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

50

CATEGORIA

Sen clasificar G1

OBSERVACIONS

Debería cambiar de raqueta.

PELOTEOREMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 28

GRUPO LOUSAME

NOME SERGIO

APELIDOS MAYO LADO

TELEFONO

655896771

DEREITA

Non bota a raqueta atrás. Logo intenta 
pegar moi rápido facendo un oito ca 
muñeca. Mellora rápido pero debería 
empezar polo estiramento do brazo.

REVES

Cústalle moito cambiar a empuñadura. 
Tampouco coordina ben o brazo 
esquerdo no movemento, só se fixa no 
brazo dereito.

SAQUE VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

40

CATEGORIA

Sen clasificar G1

OBSERVACIONS

Ten bastantes vicios nos seus golpes. 
Vaille costar un pouco máis, pero ten 
boa coordinación para logralo.

PELOTEOREMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 29

GRUPO LOUSAME

NOME BENY

APELIDOS NOIA

TELEFONO

DEREITA

Abusa moito da forza. Ten unha 
preparación aceptable pero pola forza a 
súa terminación é para o lado e 
demasiado horizontal. A largo plazo 
empezaría a tirar moitas bolas fora 
pola falta de efecto.

REVES

Cústalle un pocuo parar o brazo e 
colocar o ángulo correspondente. Pero 
aprende rápido.

SAQUE VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

50

CATEGORIA

Sen clasificar G1

OBSERVACIONS

Ten que mellorar un pouquiño na 
dereita e moito no revés.

PELOTEOREMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 34

GRUPO LOUSAME

NOME MARTIN

APELIDOS GONZALEZ TRILLO

TELEFONO

605846790

DEREITA

Faltou os días das evaluación e pronto 
cubrireille estos datos.

REVES

SAQUE VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

0

CATEGORIA

Sen clasificar G2

OBSERVACIONS

PELOTEOREMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 38

GRUPO Lousame

NOME ELOY

APELIDOS CAMPOS

TELEFONO

606501949

DEREITA

Preparación bastante alta. Termina para 
o lado á altura do antebrazo cun 
movemento bastante horizontal. Xoga ca 
rodillas bastante extendidas. Debería 
flexionar.

REVES

Levanta a raqueta na preparación. 
Termina moi de fronte e co brazo ó 
lado. Urxe rematar de lado e arriba.

SAQUE

Bota a bola esquerda por culpa do 
penduleo da man esquerda no penduleo. 
Termina no hombro coma un liftado. O 
segundo é cortado atrás baixando.

VOLEA

Regular ten a cabeza bastante baixa 
no saque e acércase moito á dereita. 
A de revés ten demasiado recorrido e 
baixa moito sin avanzar nada a cabeza 
da raqueta.

% NOTA

65

CATEGORIA

3ª A

OBSERVACIONS

O máis urxente é mellorar o saque. 
Logo a dereita.

PELOTEO

Mellorou moito no ritmo pero necesita 
mellorar na técnica para seguir 
avanzando.

REMATE

Remata cortado porque colle a bola 
prácticamente pola dereital.

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 39

GRUPO Lousame

NOME AARON

APELIDOS BELLO

TELEFONO

633116603

DEREITA

Empuñadura moi cerrada. Apertura corta 
lenta e moi alta. Terminación con 
pronación que otorga moito efecto pero 
pouco peso de bola. Necesit flexionar 
para non baixar a cabeza da raqueta.

REVES

Pouca flexión. Fai golpes moi 
parecidos ós botes prontos. Acercase 
demasiado á bola para facer esos 
golpes tán rápidos.

SAQUE

Apertura a media altura con raqueta 
bastante baixa+

VOLEA

Casi sempre é pegada, tódalas bolas 
lle parecen fáciles. No reves abre 
demasiado o que facilita pegar atrás.

% NOTA

75

CATEGORIA

2ª B?

OBSERVACIONS

Urxe mellorar a dereita porque a este 
nivel a competencia é moi alta.

PELOTEO

Fáltalle peso ás suas bolas. Pelotea 
con moito efecto.

REMATE

Bastante ben, só falta tocala un pouco 
máis alta.

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 



Nº 40

GRUPO Lousame

NOME PABLO

APELIDOS RODRIGUEZ

TELEFONO

DEREITA

Fai unha preparación un pouco de fronte 
pero termina o golpe bastante ben.

REVES

Evalúollo esta semana

SAQUE

Non ten empuñadura de saque. Saca para 
o lado, non para diante.

VOLEA

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

% NOTA

50

CATEGORIA

3ª C

OBSERVACIONS

Mellora e é competitivo.

PELOTEO

Está cómodo a 3/4 de pista. Pero debe 
afrontar xa o peloteo de fondo para 
xogar torneos.

REMATE

Non se evalúa por que aínda non se 
entrenou

CATEGORÍAS:

1ª A

1ª B

1ª C

2ª A

2ª B

2ª C

3ª A

3ª B

3ª C

Sin clasificar G1

Sin clasificar G2

Sin clasificar G3

Para máis información ou 
dudas,
falade co entrenador. A 
categoría está en función das 
victorias en torneo. A Nota 
reflexa o % acadado con 




