
 

NORMATIVA FASE COMARCAL  
DE TENNIS TAULA 

 

1. CATEGORIES: 
 

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA:  

- Cicle Inicial - PREBENJAMÍ: nascuts/des en els anys 2013 i 2014 

- Cicle Mitjà - BENJAMÍ: nascuts/des en els anys 2011 i 2012 

- Cicle Superior - ALEVÍ: nascuts/des en els anys 2009 i 2010 

 

 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO):  

- Primer Cicle - INFANTIL: nascuts/des en els anys 2007 i 2008 

- Segon Cicle – CADET: nascuts/des en els anys 2005 i 2006 

 

Elecció de categoria: Els esportistes participaran a la categoria que li correspongui segons el seu any de 
naixement . 

 

 
2. DATES I LLOCS DE CELEBRACIÓ:  

 

Dissabte, 29 de maig de 2021 Dissabte, 5 de juny de 2021 

Club Tennis Taula Castellgalí Poliesportiu Municipal de Sallent 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

*L’organització es reserva el dret de variar l’ordre del lloc de celebració d’alguna de les jornades a 

petició dels ajuntaments implicats. 

MANRESA 

Ubicació Club Tennis Taula Castellgalí 

CLUB TENNIS TAULA CASTELLGALÍ 

Ubicació Poliesportiu Municipal de Sallent 

POLIESPORTIU 

MUNICIPAL DE 

SALLENT 



 

3. HORARI I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES: 

A partir de les 16:00 hores. 

4. INSCRIPCIONS:  
 
Enviar el full d’inscripció d’esportistes al correu electrònic inscripcions.cebages@gmnail.com 

degudament omplert abans de les 13 hores del dimecres 26 de maig del 2021 (data límit d’inscripció) i  

abonar la quantitat de 11€ per jugador/a realitzant una transferència bancària al següent número de 

compte: ES25 0182 3498 0602 0802 3205 de BBVA fent constar el nom i cognom del jugador/a i 

l’entitat per la que hi participa.  

                                                                                                        

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 categoria i sexe. 

- INDIVIDUAL: Es desenvoluparà pel sistema de lliga, tenint en compte el sexe i la categoria 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 categoria (indiferentment 

que siguin masculins o femenins) podran optar a la classificació per equips, on contaran els 3 

millors jugadors/es classificats/des. 

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

categoria per jornada. 

 
6. CLASSIFICACIÓ DE VALORS  PER ENTITAT AMB MÉS 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.  

 
7. GUARDONS:  

 
Hi haurà guardons per als 3 primers classificats de cada categoria. 

 
8.  INDUMENTÀRIA:  

Tots/es els participants hauran de portar la seva raqueta. 

 

mailto:inscripcions.cebages@gmnail.com


 

 

9. RECLAMACIONS:  
 

Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge àrbitre fins a trenta minuts després d’haver-se fet 

públics els resultats, dipositant la quantitat de 30,00 € que seran retornades en cas de fallar-se 

favorablement.  

  
10. ORGANITZADORS: 

  
Les entitats organitzadores podran realitzar els canvis que tècnicament siguin necessaris en els horaris 

o en l’ordre de les proves si les circumstàncies així ho aconsellessin o obliguessin.  

 

Les curses només podran ésser suspeses en cas que per inclemència del temps i així ho determini el 

responsable de l’entitat organitzadora, el veredicte del qual serà inapel·lable.   

Les entitats organitzadores no es fan responsables dels danys materials i/o morals que puguin causar o 

causar-se els participants i públic assistent.  


