CIRCULAR Nº 12: 3r. TORNEIG PIRAMIDAL
D’EDATS
Benvolguts,
Per la present, ens complau informar-vos de la celebració del tercer Torneig Piramidal
d’edats de les Terres de Lleida, que es celebrarà el proper dissabte 12 de gener de 2019, al
Centre de Tecnificació de Les Borges Blanques.
Adjuntem les normatives per les quals es regirà la competició:
●

DATA:

12 de gener de 2019

●

HORARIS:

8:15
8:30
9:00
11:00
13:00

●

LOCAL DE JOC:
Maria Codina, nº1.

Centre de Tecnificació de Les Borges Blanques; Av. Mestra

●

CATEGORIA: Benjami, Alevi, Infantil i Juvenil.

●

CARACTERÍSTIQUES DEL TORNEIG: 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 conseqüència d’alguna renúncia. En aquest
segon OPEN s’utilitzarà el Primer Piramidal Infantil de la Temporada 2018-2019.

●

ARBITRATGES:Els arbitratges, aniran a càrrec dels mateixos jugadors.

●

PARTICIPACIÓ: Poden participar a la competició tots jugadors que tinguin llicència
donada d’alta a la FCTT, i que es compleixin els requisits que prèviament la RTL
se’ls hagi demanat. Tots els jugadors nascuts a partir del 2001, i seguents,
podran disputar la competició.

●

INSCRIPCIONS: Tots els jugadors que vulgui participar, hauran de confirmar la seva
assistència fins el Dijous 10 de gener a les 23:59h mitjantçant al formulari
d’inscripció de la RTL. T
 ota inscripció fora de plaç no serà acceptada

Obertura del Centre
Confirmació de la inscripció
Inici de la competició
Segona part de la competició.
Final del Piramidal.

●

INCOMPAREIXENCES: Els jugadors que estiguin inscrits i no puguin venir a la
competició, hauran de notificar-ho amb la màxima antel·lació possible, mitjançant el
correu electrònic de la RTL: fcttrtlleida@gmail.com. No hi haurà reemborsament de
la inscripció si la notificació és fa amb menys de 24 hores.

●

PAGAMENT: El pagament del torneig, es farà mitjançant domiciliació bancària o a
través dels “forfaits” esmentats en la Circular 1 de la present temporada 2018/2019.
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.

Per qualsevol altra consulta, poden escriure al correu electrònic de la Representació
Territorial de Lleida.
Salutacions,

Josep Francesch Ribalta
Secretari de la Representació Territorial de Lleida.

Les Borges Blanques, 4 de gener de 2019

