Circular d’inici de temporada
Per tal d’agilitzar l’inici de temporada s’han preparat tot un seguit de consideracions
que ha de facilitar el poder començar abans i fer-ho de forma ordenada.

Comunicació amb la RTL
Les eines que disposa la RTL per rebre comunicacions són:
● correus: fcttrtlleida@gmail.com; rtl@fctt.org
● telèfon/WhatsApp: 639969381 (Pep Francesch)

Afiliació a la RTL
Per poder afiliar-se a la RTL cal estar al corrent de pagament de la temporada
anterior.
Per poder prendre part a les lligues organitzades per la RTL cal ser un club afiliat.
En la darrera reunió de la JD es va decidir que seria de 165€. El pagament es farà
per transferència bancària al número de compte de la RTL ES05 0081 0440 9200
0109 6317 (Banc de Sabadell). Un cop feta la transferència caldrà enviar el
comprovant de pagament a FCTTrtlleida@gmail.com. El concepte ha de ser
afiliació_nomdelclub. (ex. afiliació_CTTLLeida).
Aquest any caldrà omplir també 
aquest full excel on es recolliran les dades més
importants del club, i que seran les que apareixeran a la nova web de la RTL.
Data límit de fer el pagament divendres 03.08.2018

Inscripcions equips a les lligues provincials
(
exceptuant la lliga de veterans
)
Per poder fer el calendari de forma definitiva caldrà estar al corrent del pagament i la
data límit per fer-ho serà el divendres 3 d’agost. Els imports són de 50€ pel primer
equip i 
40€per la resta dels equips inscrits.
● Les inscripcions dels equips també s’hauran de fer de la mateixa manera que
el
concepte
anterior
indicant
a
l’assumpte
nomdelclub_numerod’equipsinscrits (ex. CTTBorges4) Un cop feta la

transferència
caldrà
enviar
el
comprovant
de
pagament
a
FCTTrtlleida@gmail.com.
● La inscripció anirà acompanyada d’un full excel on hi haurà el llistat de
jugadors que inscrits en cada categoria. Hi ha tres pestanyes a la part inferior.
(DADES CLUBS) on cal posar-hi tota la informació referent al club.
(JUGADORS) què és el full que cal actualitzar amb els jugadors de la
temporada actual i revisar i COMPLETAR totes les dades que falten de la
temporada anterior. És molt important la data de naixement per poder
classificar als jugadors en les seves respectives categories d’edats. (EQUIPS
DELEGATS) informació referent a cada equip i el seu delegat. Recordar que
la normativa diu que en el segon partit s’agafa l’estatus de jugador d’aquella
categoria i no es pot tornar a jugar a categories inferiors. Hi ha una excepció
en els jugadors menors de 21 anys que poden fer 5 partits.
● Seria molt recomanable el poder disposar d’una foto de cada equip que
participi a les lligues provincials amb tots els seus jugadors inscrits. Recordar
que la WEB servirà per donar visibilitat a tots els equips. Aquesta imatge es
podrà entrar al formulari tot i que no serà requisit imprescindible.
● Es recomana que cada setmana s’enviï una foto, o més, dels equips per tal
de poder tenir material gràfic per la web i per la premsa.

Calendari
Els calendari es farà públic en aquests enllaços
● Preferent
● Primera
● Segona
Un cop el calendari sigui definitiu s’enviarà una còpia a cada club en format pdf per
facilitar-ne la seva impressió.
De moment els calendaris s’han fet amb les posicions un cop fet el play-off. Ara a
partir de la confirmació dels clubs dels equips que presenten i les instruccions de la
JD, es refarà el calendari. El calendari sortirà publicat el dimecres 22 d’agost i hi
haurà una setmana fer fer al·legacions, si s’escau.
La primera jornada de lliga serà el cap de setmana del 08/09 de setembre.

Ajornaments i canvis de data
La normativa sobre els ajornaments i canvis de data seguirà la que marca la FCTT.
A nivell de la RTL quan hi hagi un canvi en el calendari fixat caldrà omplir
obligatòriament aquest formulari i seguir les instruccions que en ell estan
recollides.
El seguiment dels ajornaments i/o canvis de data els farà el comitè de disciplina
esportiva, i en primera instància serà supervisat pel vicepresident Toni Sala.

Comunicació dels resultats dels encontres
Per una qüestió d’immediatesa es seguirà utilitzant els grups de WhatsApp tot i que
en cap cas serà la forma oficial de comunicació. Els comunicats dels resultats es
faran utilitzant aquest formulari 
on caldrà introduir els resultats i també penjar la
foto de l’acta. Per tal de poder fer la crònica als diaris el diumenge, tal i com
demanen, caldrà entrar els resultats el dissabte fins a les 23.59.
Un cop entrats els resultats, ja es pot accedir a veure la classificació de les lligues
que s’actualitza automàticament.
● Classificació de Preferent provincial
● Classificació de primera provincial
● Classificació de segona provincial

Rànquing provincial
El rànquing provincial té els següents objectius prioritaris:
1. Tenir ordenats els jugadors de la RTL
2. Ser l’element que permet fer els quadres en els opens o en els piramidals
3. No determina el campió provincial tot i que el primer del rànquing de la
temporada té un trofeu que el reconeix com a tal.
La normativa de la RTL ha definit el sistema de rànquing de la següent manera:
La base del rànquing seran els partits de lliga i els punts s'adjudicaran en
funció de la categoria i del resultat del partit. El desglossament de punts serà
el següent:
● Divisió d’Honor: victòria 2,8 punts, derrota 1,8 punts, NJ 1,8 punts
● Segona Nacional: victòria 2,2 punts, derrota 1,4 punts, NJ 1,4 punts
● Tercera Nacional: victòria 1,9 punts, derrota 1,2 punts, NJ 1,2 punts

● Preferent provincial: victòria 1,6 punts, derrota 1 punt, NJ 1 punt
● Primera provincial: victòria 1,3 punts, derrota 0,8 punts, NJ 0,8 punts
● Segona provincial: victòria 1 punt, derrota 0,6 punts, NJ 0,6 punts
IMPORTANT: Als jugadors que no disputin la jornada se’ls assignaran els punts
corresponents a dos partits perduts en la categoria en la que estan.
Per tal de que cada jugador pugui tenir el seu rànquing actualitzat caldrà que cada
setmana s’introduiexin els seus resultats en aquest formulari. A partir de
l’experiència pilot de la temporada 2017/18 la JD ha decidit establir unes dates de
control per a la introducció de les dades. La no introducció de les dades perjudica al
rànquing tanmateix com als jugadors dels clubs afectats. En la planificació hi ha 4
dates assenyalades amb “DADES ACTUALITZADES”. En aquell moment, el club
que no tingui totes les seves dades al dia se li aplicarà una sanció de 20€. El
secretari de la RTL entrarà totes les dades del club implicat fins al moment.
El rànquing es podrà consultar a la www.fcttlleida.com o en aquest enllaç (rànquing)

Piramidals Absoluts
Els OPENS absoluts es jugaran en un format que combina grups i eliminatòries. Es
faran 12 grups de 5 jugadors que donaran pas a 5 opens A, B, C, D i E. En la reunió
de principi de temporada la JD decidirà si s’ajuntaran els OPENS A i B. Aquests
OPENS tindran una previa ja que els 4 primers tindran un bye (suposant que tots els
grups siguin de 5 jugadors), una ronda de quarts, semifinal i la final. Temps de
competició 6 hores, de 09.00 a 15.00 o en format de matí i tarda depenent del
nombre de jugdors inscrits, i amb un mìnim de 5-6 partides i un màxim de 7-8.
Caldrà fer una una inscripció utilitzant el formulari d’inscripcions als piramidals, fins
al diumenge anterior a la disputa de l’OPEN i posteriorment confirmar l’assitència
abans de les 8.30 del dia del piramidal.
La publicació dels quadres es farà el dimarts de la setmana de l’OPEN i hi haurà
temps per fer reclamacions fins dijous. Per fer els quadres s’utilitzarà el rànquing
totalment actualitzat corresponent a les “DADES ACTUALITZADES” prèvies a
l’OPEN (
veure planificació)
Els resultats dels piramidals seran introduïts pel Pep segons un formulari preparat
per a tal fi.
En els Òpens/Piramidals absoluts el preu del forfait dels quatre tornejos serà de 30€
i
s’hi inclou de forma gratuïta el top 12 i top”B”. En el cas de no tenir el forfait el preu

serà de 7€ per cada torneig. Aquesta quantitat es cobrarà de forma trimestral al club
i serà efectiu des del moment que es faci la inscripció utilitzant el formulari anterior.

Campió provincial ABSOLUT de la regularitat
El campió provincial sortirà del TOP que es realitzarà un cop fets els quatre OPENS.
per poder optar a jugar el TOP caldrà haver jugat un mínim de 3 OPENS. Els 12
primers disputaran, en format de dos grups, i amb els creuaments es determinarà el
campió del TOP.

Piramidals Veterans
Els piramidals de veterans es jugaran en grups de 8 seguint el rànquing provincial
de veterans o bé en format de grups de 5 amb quadres finals. Caldrà fer una una
inscripció utilitzant el formulari d’inscripcions als piramidals, fins al diumenge
anterior a la disputa de l’OPEN i posteriorment confirmar l’assitència abans de les
8.30 del dia del piramidal.
La publicació dels quadres es farà el dimarts de la setmana de l’OPEN i hi haurà
temps per fer reclamacions fins dijous. Per fer els quadres s’utilitzarà el darrer
rànquing disponible (veure planificació)
Els resultats dels piramidals seran introduïts pel Pep segons un formulari preparat
per a tal fi.
En els Òpens/Piramidals de veterans el preu del forfait dels 5 tornejos, serà de 40€
incloent el TOP i el provincial de veterans. En el cas de no tenir el forfait el preu serà
de 8€ per cada torneig. Aquesta quantitat es cobrarà de forma quatrimestral al club i
serà efectiu des del moment que es faci la inscripció utilitzant el formulari anterior.
El rànquing de veterans serà la suma de punts aconseguits en la lliga més les
puntuacions assolides en els opens de veterans (Enllaç al rànquing de veterans)

Campió provincial VETERÀ de la regularitat
El campió
Per poder
8 primers
quedaran

provincial sortirà del TOP que es realitzarà un cop fets els cinc piramidals.
optar a jugar el TOP caldrà haver jugat un mínim de 3 PIRAMIDALS. Els
disputaran, en format piramidal, el TOP i la classificació final serà com
ordenats aquella temporada. El rànquing és un element que permet

ordenar els jugadors per tal de que juguin els piramidals amb jugadors del seu nivell
però sense cap finalitat de saber qui és el campió provincial de la regularitat.

Piramidals Infantils
Els piramidals infantils es jugaran en el format puja/baixa. El primer de cada grup
puja i els dos darrers del grup superior baixen. En el cas de que hi hagi alguna
renúncia l’ordre d’ascens serà per rànquing absolut. Els jugadors que han
descendit en el piramidal anterior no podran tornar a pujar en el següent com
a conseqüènia d’alguna renúncia. Caldrà fer una una inscripció utilitzant el
formulari d’inscripcions als piramidals i posteriorment confirmar l’assitència abans
de les 8.30 del dia del piramidal.
Els resultats dels piramidals seran publicats a la WEB de la territorial
www.fcttlleida.com.
En els piramidals infantils el preu del forfait de tots els tornejos serà de 30€. Queda
inclòs en aquest preu el top 12 o top “B”. Qui vulgui participar en el provincial
classificatori haurà de pagar els 5€d’aquest campionat.
Aquesta quantitat es cobrarà de forma trimestral al club i serà efectiu des del
moment que es faci la inscripció utilitzant el formulari anterior.
Es crearà un ranquing d’edats a partir dels resultats dels tornejos disputats, sense
tenir en compte els resultats de la lliga regular.

Campió provincial d’EDATS de la regularitat
El campió provincial sortirà del TOP que es realitzarà un cop fets els piramidals. Els
8 primers disputaran el TOP “A” i la resta el TOP “B”.

Cobrament dels forfatis
El cobrament/pagament dels forfatis es farà seguint les dates límit aquí recollides:
● Opens/piramidals absoluts: 31 d’octubre
● Piramidals de veterans: 15 de desembre
● Piramidals infantils: 15 de desembre

RESUM
A principi de temporada (abans del 28 d’agost)
● Formulari amb les dades bàsiques del club (1 vegada, revisar les dades de la
temporada anterior)
● Formulari amb els jugadors assignats a cada equip del club (1 vegada)
Després de cada jornada de lliga:
● Resultats encontres de lliga
● Puntuacions pel rànquing
Abans de cada competició o torneig provincial:
● Formulari d’inscripcions als tornejos
Canvis de data i ajornaments

