CIRCULAR NUM.3 INSCRIPCIÓ LLIGUES PROVINCIALS
Com es va acordar a la Junta General de Clubs que es va dur a terme el passat 9 d’octubre de
2020 els clubs de la RTT s’emplaçaven a iniciar les lligues territorials a partir del cap de setmana
del 8,9 i 10 de gener i a definir algun aspecte tècnic de competició en una Junta General pensada
per principis de desembre.
Per tal de poder arribar a definir-ho tot, s’obren les inscripcions a les lligues territorials (també
la nova lliga d’edats) a partir d’aquest diumenge 1 de novembre i s’allargaran tot un mes, fins
el 31 de novembre de 2020. Per correu a l’adreça inscripcions.rtt@gmail.com i enviant el
formulari adjunt on haureu de fer constar els següent punts.
•
•
•
•
•

Equips que inscriviu a cada categoria segons la preinscripció feta
Horari de joc
Jugadors assignats a cada equip (enquadrament) amb el seu pertinent número de fitxa
Disponibilitat de local: màxim número d’equips i/o incompatibilitats. S’intentarà satisfer
les peticions rebudes però no es pot garantir el total compliment de les peticions
Actualització de les dades dels delegats si aquestes han canviat respecte l’any passat.

També cal fer el corresponent ingrés a la RTT, per ingrés bancari al compte següent:
ES38 0081 1734 2700 0101 4808 BANC DE SABADELL
Tal com es va acordar en la Junta General anterior els preus d’inscripció dels equips s’han vist
reduïts (40€ per la inscripció del primer equip i 20€ a partir del segon). Davant la incertesa
creixent de la situació i unes possibles futures restriccions, en el cas de que la lliga finalment no
es pogués disputar es retornarien els diners, com es va fer la temporada passada.
Juntament amb el pagament de les lligues s’haurà de fer el pagament també de la quota
d’afiliació de 198€.
Encoratgem als clubs que feu la inscripció de l’equip i que feu les corresponents fitxes, que us
poden ser necessàries per temes de mutualitat, és a dir també en el cas d’entrenaments.

Equips amb dret a inscripció
A continuació us adjuntem, segons la pre-inscripció, els equips que tenen dret a inscripció en
cada categoria.
PREFERENT PROVINCIAL
Club-Equip
1. CTT ALMOSTER
2. REUS DEPORTIU
3. CTT ALMOSTER
4. CLUB GIMNÀSTIC
5. CTT TORTOSA
6. CLUB GIMNÀSTIC
7. AEC REUS
8. CTT LA SELVA
9. CTT GANXETS
10. CTT LA LIRA VENDRELLENCA
CTT CAMBRILS
11. CTT CORNUDELLA
CTT VINARÒS
12. CJ ULLDECONA

Pre-inscripció Vol pujar
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Observacions
Renúncia a Tercera Nacional

Inscripció

Renúncia a Preferent per Primera
Ascens directe
Renúncia a Preferent per Primera
Ascens a Preferent per renúncia Vinaròs

✔
✔

PRIMERA PROVINCIAL
1.
2.
3.
4.

Club-Equip
CTT CAMBRILS
CTT VINARÒS
REUS DEPORTIU
CLUB GIMNÀSTIC
CJ ULLDECONA

Pre-inscripció Vol pujar
✔
✔
✔
✔
sí

Observacions
Renúncia a Preferent per Primera
Renúncia a Preferent per Primera

Ascens a Preferent per renúncia Vinaròs

Inscripció

PRIMERA PROVINCIAL
Club-Equip
1. CTT CAMBRILS
2. CTT VINARÒS
3. REUS DEPORTIU
4. CLUB GIMNÀSTIC
CJ ULLDECONA
5. CTT LA SELVA
6. CTT L'ESPLUGA
7. CTT AMPOSTA
8. CTT TORTOSA
9. CTT SALOU
10. CTT LA SELVA
11. CTT LA LIRA VENDRELLENCA

Pre-inscripció Vol pujar
✔
✔
✔
✔
sí
✔
sí
✔
sí
✔
✔
✔
✔
✔
-

Club-Equip
1.
CLUB GIMNÀSTIC
2.
CJ ULLDECONA
CTT VINARÒS
3. CTT L'ESPLUGA
4. CTT AMPOSTA
5. MÓRA D'EBRE
6. MÓRA D'EBRE
CETT ELS METS
7. CTT SANTA BÀRBARA
REUS DEPORTIU
8. AEC REUS
9. CTT GANXETS
10. AEC REUS

Pre-inscripció Vol pujar
✔
sí
✔
✔
✔
✔
✔
✔
-

Observacions
Renúncia a Preferent per Primera
Renúncia a Preferent per Primera

Inscripció

Ascens a Preferent per renúncia Vinaròs

Ascens directe
Ascens directe

SEGONA PROVINCIAL

✔

sí

✔
✔
✔

Observacions

Inscripció

Renúncia a l'equip

Renúncia 2a per 3a
Ascens directe
Renúncia 2a per 3a
Ascens per renúncia del CETT els Mets
Ascens per renúncia del Reus Deportiu
Ascens per renúncia del CTT Vinaròs

TERCERA PROVINCIAL
Club-Equip
Pre-inscripció Vol pujar
CETT ELS METS
✔
REUS DEPORTIU
✔
AEC REUS
✔
sí
CTT GANXETS
✔
sí
AEC REUS
✔
sí
3. CTT TORTOSA
✔
sí
4. CJ ULLDECONA
✔
5. CTT LA LIRA VENDRELLENCA
✔
6. CTT LA SELVA
✔
sí
7. CTT L'ESPLUGA
✔
8. AEC REUS
✔
9. CTT GANXETS
✔
10. CJ ULLDECONA
✔
11. CTT GANXETS
✔
12. CJ ULLDECONA
✔
13. CLUB GIMNÀSTIC
✔
14. CTT LA SELVA
✔
15. AEC REUS
✔
16. CTT L'ESPLUGA
✔
17. CTT GANXETS
✔
18. CLUB GIMNÀSTIC
✔
19. AEC REUS
✔
20. CLUB GIMNÀSTIC
✔
Nota: La categoria de Tercera és de lliure inscripció.

1.
2.

Observacions
Renúncia 2a per 3a
Renúncia 2a per 3a
Ascens per renúncia del CETT els Mets
Ascens per renúncia del Reus Deportiu
Ascens per renúncia del CTT Vinaròs

Sempre que es pugui garantir grup Ebre

Dubte ara mateix

Nou
Nou

Inscripció

Resum de la normativa unificada de les lligues territorials
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 RTT 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 20:30 i les 21:30
* Qualsevol modificació sobre aquests horaris de joc ha hagut de ser aprovat prèviament per
la RTT

•

SISTEMA DE JOC:
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.

•

•

CANVIS DE DATA DEL CALENDARI I AJORNAMENTS:
o Els encontres s’han de disputar el dia fixat en el calendari. Petits ajustos de fins a una
hora no es consideraran canvis de calendari, si bé hauran d’estar acordats pels dos
clubs. Si no s’ha demanat i s’ha concedit l’autorització federativa, a tots els efectes,
l’horari oficial és el que figura en el calendari de joc publicat.
o Els equips podran sol·licitar canvi de data per calendari amb les mateixes condicions
que estan fixades en la normativa específica de canvis d’encontres de Lligues Estatals
de la FCTT.
o No es permetrà l’ajornament d’encontres, tret de casos excepcionals determinats pels
responsables federatius competents. A efectes de sol·licituds de mutu acord, no es
considera ajornament si l’encontre es disputa abans del començament de la pròxima
jornada (tret de la darrera jornada de la Fase de la Lliga).
o Aquestes mesures seran adaptables, en el context de la pandèmia per tal de poder
garantir les mesures de prevenció i protocols associats.
Normativa ascens i descens de les lligues de la RTT:
o L’equip guanyador del playoff d’ascens/descens a una categoria de la RTT deixarà de
tenir garantida la plaça a la categoria per la qual està disputant el playoff i passarà a
ser el primer reserva de la categoria.
o En el cas que es produeixi un número superior de descensos de lligues nacionals a les
lligues territorials major que el número d’equips ascendits de les lligues territorials a
les lligues nacionals es procedirà de la següent manera:
▪ Diferència de 1 equip: el guanyador del playoff d’ascens de la lliga preferent no
podrà assolir l’ascens. Aquest procediment s’aplicarà també a les lligues de
categoria inferior per tal de mantenir estable en 10 equips el número de
participants a les lligues territorials (a excepció de tercera provincial).

▪

o

Diferència de 2 o 3 equips: s’aplicarà el mateix procediment que en el cas
anterior i s’augmentarà el número d’equips a la lliga preferent a 11 o 12 equips
segons el cas. En temporades posteriors, el guanyador del playoff d’ascens, a fi
i efecte de regularitzar el número d’equips i tornar a tenir un grup de 10 equips,
no assolirà l’ascens passant a ser el primer reserva de la categoria per possibles
casos de renuncies o pèrdues de categoria.
▪ Diferència superior a 3 equips: s’aplicarà el mateix procediment que en el cas
anterior i podran baixar més equips de preferent per tal de tenir un grup de 12
equips màxim en cada categoria.
Per casos no contemplats en aquesta normativa, s’aplicarà la normativa unificada de
la FCTT. En el cas que la normativa unificada tampoc contempli el cas, s’aplicarà la
normativa dels corresponents òrgans superiors (RFETM, ITTF).

La resta de normatives aplicables a la RTT les podeu trobar a la web de la FCTT.cat a través del
menú
COMPETICIÓ -> NORMATIVES -> Recopilació de normatives de la FCTT.
Enllaç: http://fctt.cat/index.php/competicio/normatives

INSCRIPCIÓ LLIGA D’EDATS
Aquest any també s’incorpora la lliga d’edats, per tal de que les categories de promoció puguin
jugar. S’obre el procediment d’inscripcions amb les mateixes dates que les lligues territorials:
Per tal de poder arribar a definir-ho tot, s’obren les inscripcions a les lligues territorials (també
la nova lliga d’edats) a partir d’aquest diumenge 1 de novembre i s’allargaran tot un mes, fins
el 31 de novembre de 2020. Per correu a l’adreça inscripcions.rtt@gmail.com i enviant el
formulari adjunt (Fixeu-vos que la Lliga d’edats està en una pestanya diferent que les lligues
absolutes) on haureu de fer constar els següent punts.
Equips que inscriviu a cada categoria segons la preinscripció feta
•
•
•
•

Horari de joc
Jugadors assignats a cada equip (enquadrament) amb el seu pertinent número de fitxa
Disponibilitat de local: màxim número d’equips i/o incompatibilitats. S’intentarà satisfer
les peticions rebudes però no es pot garantir el total compliment de les peticions
Actualització de les dades dels delegats si aquestes han canviat respecte l’any passat.

També cal fer el corresponent ingrés a la RTT, per ingrés bancari al compte següent:
ES38 0081 1734 2700 0101 4808 BANC DE SABADELL
El preu de la competició ja que es tracta d’inscriure un equip més a les lligues, es fixa en 20€.

Equips amb dret a inscripció
Aquesta categoria és de lliure inscripció tots els equips que ho desitgin poden fer un equip a la
categoria. Hi podran participar els jugadors tant masculins com femenins fins a categoria infantil,
inclosa aquesta. Els equips inscrits hauran de tenir un mínim de tres jugadors

•

Sistema de Joc
o Corbillon: A-X B-Y DOBLE A-Y B-X, i es jugaran tots els 5 partits de l’encontre.
Quan l’encontre estigui decidit es podrà canviar de jugador com a les lligues
estatals. En cas de canviar el jugador, si quedés més d'un partit per fer, el mateix
jugador no pot jugar els dos partits.

•

Sistema de competició
o Es definirà un cop es coneguin els equips inscrits. Si aquests són un número
elevat es disputaran diversos grups i finalment una fase final

•

Horaris de competició:
o Els dissabtes a la tarda entre les 16:00 i les 18:00. Igual que les lligues territorials
absolutes els horaris es tractaran de forma flexible degut al context de
pandèmia en el que ens trobem.

