
  
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS DE TAULA 

REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 
C/ Compte de Rius 2, Entresol - 43003 TARRAGONA -  rtt@fctt.org 

CIRCULAR NÚM 1 – TEMPORADA 2015-2016 
 

ELS CLUBS HAURAN D’ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT ABANS DE 
FER QUALSEVOL TRÀMIT DAVANT DE LA RTT I LA FCTT 
Les entitats que mantinguin qualsevol deute amb la Representació Territorial o la Federació 

Catalana no podran tramitar inscripcions ni llicències fins que facin efectiu el deute. 

TERMINI DE LES INSCRIPCIONS PER A LES LLIGUES TERRITORIALS 
El termini d’inscripcions d’equips en totes les categories és del 3 al 18 de setembre, per correu 

electrònic a l’adreça inscripcions.rtt@gmail.com.  

En la inscripció dels equips heu de fer constar els següents punts: 

1. Equips que inscriviu a cada categoria (en el punt 3 podeu trobar els equips amb dret per 

cada categoria). 

2. Renuncies d’equips i/o de categories. 

3. Jugadors assignats a cada equip (enquadrament) amb el seu pertinent número de fitxa. 

4. Equips que tenen problemes de disponibilitat de local, indicar quins voleu que coincideixin 

o no al calendari. 

5. Actualització de les dades dels delegats si aquestes han canviat respecte l’any passat. 

6. Horari de joc: divendres entre les 21:00 i les 22:00 

Tots els pagaments que s’hagin d’efectuar a la RTT, es faran a través de ingrés bancari, en el 

compte corrent:  

ES38 0081 1734 2700 0101 4808 BANC DE SABADELL 

La data límit per realitzar el pagament de les inscripcions de les lligues territorials serà el dia 

10/01/2016. Els clubs que realitzin el pagament fora de termini quedaran automàticament 

desqualificats de la competició. 

El preu de les inscripcions a les lligues territorials són: 

 Primer equip: 60€ 

 Resta d’equips: 30€ 

  

mailto:inscripcions.rtt@gmail.com
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COMPETICIONS DE LLIGA PER A LA TEMPORADA 2015-2016 
Sempre que hi hagi un mínim de 6 equips per prova, les competicions de lliga que es portaran a 

terme seran les següents: 

 Lliga Territorial Sènior Masculina de categoria Preferent 

 Lliga Territorial Sènior Masculina de categoria Primera 

 Lliga Territorial Sènior Masculina de categoria Segona 

 Lliga Territorial Sènior Masculina de categoria Tercera 

 Lliga Territorial Juvenil – Infantil – Aleví – Benjamí (Promoció) 

L'última categoria de les diferents lligues territorials, en funció del nombre d'equips inscrits a l'inici 

de la temporada, es podrà dividir en dues categories pel bon funcionament de la competició.   

A continuació s'indiquen els equips que tenen dret a inscriure's a les diferents categories. 

Classificació final de Preferent: 

 

Equips amb dret a inscriure’s a Preferent 2015/2016: 
1. CLUB GIMNÀSTIC  “A” 

2. C.T.T. TORTOSA “A” 

3. REUS DEPORTIU 

4. C.N. TÀRRACO “A” 

5. CLUB GIMNÀSTIC “B” 

6. C.T.T. VINARÓS 

7. C.T.T. ALMOSTER 

8. C.N. TÀRRACO “B” 

9. A.E.C. REUS “A” (Ascens) 

10. C.T.T. CAMBRILS (Ascens) 
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Classificació final de Primera: 

 

Equips amb dret a inscriure’s a Primera 2015/2016: 
1. LIRA VENDRELLENCA “A” (Descens) 

2. LIRA VENDRELLENCA “B” (Descens) 

3. C.T.T. CORNUDELLA “A” 

4. CLUB GIMNÀSTIC  “C” 

5. C.T.T. TORTOSA “B” 

6. C.T.T.AMPOSTA 

7. C.T.T. LA SELVA 

8. C.T.T. CAMBRILS “B” (Ascens) 

9. REUS DEPORTIU “B” (Ascens) 

10. A.E.C. REUS “B” (Ascens) 
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Classificació final de Segona: 

 

Aplicació de la sanció al equip de C.T.T. LA SELVA “B”: 

Cl Equip J G P NP PF PC Pt 

1 C.T.T. CAMBRILS "B" 18 16 2  91 18 50 

2 REUS DEPORTIU "B" 18 16 2  88 22 50 

3 A.E.C. REUS "B" 18 14 4  73 40 46 

4 REUS DEPORTIU "C" 18 9 9  55 56 36 

5 C.T.T. AMPOSTA "B" 18 8 10  49 62 34 

6 C.T.T. CORNUDELLA "B" 18 8 9 1 46 66 33 

7 LIRA MANFRED "D" 18 7 11  43 67 32 

8 

 

C.E.T.T. ELS METS 18 6 12  43 68 30 

9 C.T.T. LA SELVA "B" 18 5 13  41 68 28 

10 C.T.T. LA SELVA "C" 18 1 16 1 23 85 19 

 

Equips amb dret a inscriure’s a Segona 2015/2016: 
1. LIRA MANFRED “C” (Descens per +3 eq. Categoria) 

2. C.T.T. SALOU (Descens) 

3. REUS DEPORTIU “C” 

4. C.T.T. AMPOSTA “B” 

5. C.T.T. CORNUDELLA “B” 

6. LIRA MANFRED “D” 

7. C.T.T. GANXETS “A” 

8. C.T.T. CAMBRILS “C” 

9. C.J. ULLDECONA (Ascens) 

10.  
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Classificació final de Tercera: 

 

 

Equips amb dret a inscriure’s a Tercera 2015/2016: 
1. C.E.T.T. ELS METS “A” (Descens) 

2. C.T.T. LA SELVA “B” (Descens) 

3. C.T.T. LA SELVA “C” (Descens) 

4. CLUB GIMNÀSTIC “D” (Primer candidat a la plaça vacant de segona)  

5. A.E.E. REUS “C” 

6. C.T.T. GANXETS “B” 

7. C.T.T. GANXETS “C” 

8. C.E.T.T. ELS METS “B” 

9. C.T.T. LA SELVA “D” 

10. LIRA MANFRED “E” 

 

La categoria sènior de 3a és de lliure inscripció. 
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Resum normativa 
Com a breu resum de la normativa per a les competicions de lliga, destacarem:  

 Les inscripcions hauran d’estar complimentades en els impresos oficials de la R.T.T i 

acompanyades del número de fitxa de la FCTT.  

 El fet d’admetre la inscripció no pressuposa l’acceptació dels enquadraments per part de 

la RTT, sinó que aquests es revisaran en els dies que van des de el tancament de les 

inscripcions fins el sorteig, per part de la Comissió Esportiva d’aquesta Territorial. 

 Horari de joc de les lligues* 

o Sèniors: divendres entre les 21:00 i les 22:00 

o Edats: dissabtes a les 16:30 

* Qualsevol modificació sobre aquests horaris de joc ha de ser aprovat per la RTT 

 A totes les competicions hi poden participar indistintament jugadors i jugadores, a 

excepció de les competicions exclusivament femenines. 

 SISTEMA DE JOC: 

o Les competicions de les categories de promoció el sistema de competició és 

sistema Corbillon.  

o Les competicions Absoluts Masculines, es jugaran pel sistema Swaythling reduït 

modificat*. 

*Es juguen tots els partits de l'encontre A-Y B-X C-Z A-X C-Y B-Z  i DOBLES només en cas 

d'empat. 

Quan l’encontre estigui decidit es podrà canviar de jugador com a les lligues estatals. En 

cas de canviar el jugador, si quedes més d'un partit per fer, el mateix jugador no pot jugar 

els dos partits. 

Les competicions sèniors començaran el divendres 2 d’octubre. Una vegada rebudes les 

inscripcions de les lligues d’edats s’informarà sobre l’inici de la mateixa. 

Lliurament de les actes: Els 2 equips tindran obligació d'enviar l'acta abans de les 13:00 h del 

diumenge posterior a l’encontre. En pròximes circulars informarem del procediment a seguir. 

Ajornaments: no s’acceptaran ajornaments sinó existeix alguna causa molt justificada i prèvia 

sol·licitud a la RTT. 

Els encontres ajornats s’hauran de disputar com a màxim 7 dies després de la data oficial de 

celebració. No pot jugar-se cap encontre ajornat després de la penúltima jornada de l’última volta 

No es pot ajornar l’últim i penúltim encontre de l’última volta. Si no s’ha jugat l’encontre dins els 

paràmetres establerts per qualsevol motiu, aquest es donarà per acabat amb el resultat de 0-0 i 

aplicant-se les sancions corresponents a no compareixença injustificada per ambdós equips. 
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Recordem també els principals punts referents als enquadraments i assignació dels jugadors 

segons la normativa unificada de la FCTT 

 L’enquadrament és un acte administratiu obligatori, que hauran de fer necessàriament les 

entitats per distribuir els seus jugadors/es entre els diferents equips de que disposi. 

(inclou els equips de Lliga Estatal). 

 “L’EQUIP ASSIGNAT” inicial d’un jugador/a serà el del seu primer enquadrament. 

 Un jugador/a no pot, sota cap circumstància, ser alineat/da en un equip de categoria 

inferior o igual (altres equips de la mateixa categoria) al del seu “EQUIP ASSIGNAT”. La 

vulneració d’aquest precepte es considerarà “ALINEACIÓ INDEGUDA”, falta tipificada com 

greu segons la Disciplina Esportiva. 

 Un jugador/a podrà ser alineat/da en categoria superior a la del seu “EQUIP ASSIGNAT”. 

 Quan un jugador/a compleixi el contingent màxim d’encontres en categoria superior, li 

serà assignat, d’ofici, la variació obligatòria del seu “EQUIP ASSIGNAT” . No li serà 

comunicada al club: li correspon a aquest portar el control d’alineacions i canvis, per bé 

que la FCTT pot actuar d’ofici o per denúncia de part, en el cas de vulneració de la norma. 

 CANVI D’EQUIP ASSIGNAT (dins de la mateixa Entitat). 

o Un jugador/a podrà ser alineat/da sempre en categoria superior, però mai en un 

equip de la mateixa categoria que la del seu “EQUIP ASSIGNAT” ni en un de 

categoria inferior. 

o Un jugador/a Sènior, Veterà, Sub-23 o Sub-21 pot jugar fins a UN ENCONTRE en 

equip de categoria superior sense que això signifiqui canvi “d’EQUIP ASSIGNAT”. 

Quan jugui un segon encontre en categoria superior, passarà a tenir “l’EQUIP 

ASSIGNAT” de la categoria inferior dels DOS encontres on hagi jugat, si ha jugat en 

dos categories diferents. En aquest cas, l’encontre de la categoria superior on hagi 

jugat li compta per al nou contingent de DOS encontres per a un posterior canvi 

“d’EQUIP ASSIGNAT”. Si els DOS encontres primers els ha jugat en la mateixa 

categoria, aleshores comença el cicle de nou. 

o Un jugador/a Juvenil o de categoria d’edat inferior, té les mateixes connotacions 

que per als jugadors/es Sèniors, Veterans, Sub-23 i Sub-21, excepte que el 

contingent és de SIS encontres. Es a dir: pot jugar fins a 5 encontres en categoria 

superior sense canvi “d’EQUIP ASSIGNAT”. Si juguen 6 encontres, el seu nou 

“EQUIP ASSIGNAT” , serà el de la categoria superior on hagi disputat el major 

nombre d’encontres dels sis. En el cas d’haver disputat el mateix nombre 

d’encontres en més d’una categoria, “l’EQUIP ASSIGNAT” serà el de la categoria 

immediatament superior a la de “l’EQUIP ASSIGNAT” de procedència, però les 

alineacions que hagi fet a categories superiors a la nova categoria recentment 

adquirida, se acumularan al càlcul per a possibles nous canvis posteriors “d’EQUIP 

ASSIGNAT”. 
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La resta de normatives aplicables a la RTT les podeu trobar a la web de la fctt.cat a través del 

menú COMPETICIÓ -> pestanya NORMATIVES -> Recopilació de normatives de la FCTT -> Capítol 

núm. 10 “Nova normativa d’alineacions en Lligues Territorials”.  

Enllaç: http://fctt.cat/index.php/competicio/normatives 

 

Cordialment, 

Albert Basora Gallisa 

President RTT-FCTT 

 

http://fctt.cat/index.php/competicio/normatives

