1.-Categories:
Benjamí: Nascuts/des en 2008-2009
Aleví: Nascuts/des en 2006-2007
Infantil: Nascuts/des en 2004-2005
Cadet: Nascuts/des en 2002-2003

2.-Data límit inscripció:
Dimecres, 2 de maig de 2018 abans de les
15:00 hores.
3.-Dates i seus de les jornades de lliga:
Poliesportiu Municipal de Sallent: 5/5/2018 i
12/5/2018

*En funció de la inscripció, el sistema de
competició individual podria variar i passar a
disputar-se una categoría per jornada.

CLASSIFICACIÓ DE VALORS PER
ENTITATS AMB 5 O MÉS JUGADORS/ES:
Aquelles entitats o centres educatius que
inscriguin 5 o més jugadors/es
(independentment de la categoria) optaran a
un premi de valors en el que es tindran en
compte una sèrie d’indicadors a omplir pel
responsable de l’entitat o centre educatiu. Es
donarà un premi de valors a cada entitat o
centre educatiu que compleixi els requisits
anteriorment esmentats.

4.-Horari de les jornades:
A partir de les 16:00 hores.
5.-Sistema de competició:
Els partits es jugaran al millor de 3 sets
(guanyar 2) i les pilotes seran les
reglamentàries de 40.
Cada partit guanyat sumarà dos punts al
caseller del guanyador i perdut no sumarà cap
punt; punts que s’aniran sumant al llarg de les
jornades fins arribar a la darrera, on s’extraurà
la classificació final per categoría i sexe.
INDIVIDUAL*: Es desenvoluparà pel sistema
de lliga, tenint en compte el sexe i la categoría
dels participants. Es farà un sistema de
concentració de partides en format “tots contra
tots”, de forma que cada jornada facin el
màxim numero de partides entre tots els
jugadors/es assistents.
EQUIPS: Aquelles entitats que presentin 3 o
més jugadors en cada categoría (indiferentment
que siguin masculins o femenins) podran optar
a la classificació per equips, on contaran els 3
millors jugadors/es classificats/des.

6.-Formalització d’inscripcions:
Enviar
el
full
d’inscripció
d’esportistes
degudament omplert i abonar la quantitat de
5,00 € per jugador/a (excepte aquells nois i
noies que ja estiguin participant en alguna altra
activitat dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya organitzada pel Consell Esportiu del
Bages) al número de compte:
0182 3498 06 02 08023205 de BBVA fent
constar el nom del jugador/a i l’entitat per la
que participa.
7.- Reglaments i modificacions:
La organització es reserva el dret de poder
modificar alguna/es de les condicions aquí
preestablertes per al millor desenvolupament
de la Fase Comarcal.
Qualsevol aspecte no recollit en aquestes
directrius es decidirà pel reglament de la
Federació catalana de Tennis Taula.

