
 

CIRCULAR Nº 27: TOP 12 I TOP “B” ABSOLUT 
 
Benvolguts, 
 
Per la present, ens complau informar-vos de la celebració del Top 12 i Top “B” Absolut de                 
les Terres de Lleida, que es celebrarà el proper diumenge 12 de maig de 2019, al Centre de                  
Tecnificació de Les Borges Blanques. 
 
Adjuntem les normatives per les quals es regirà la competició: 
 

● DATA:  12 de maig de 2019 
 

● HORARIS: 8:15 Obertura del Centre 
8:30 Confirmació de la inscripció 
9:00 Inici de la competició 
10:45 Esmorzar pels jugadors assistents. 
11:15 Segona part de la competició. 
13:30 Final del Piramidal. 

 
● LOCAL DE JOC: Centre de Tecnificació de Les Borges Blanques; Av. Mestra         

Maria Codina, nº1. 
 

● CATEGORIA: Veterans 
 

● CARACTERÍSTIQUES DEL TORNEIG: Els dotze jugadors més regulars, que han          
disputat com a mínim 3 Opens provincials, podràn disputar el Top 12, que es              
repartiràn el 2 grups de 6 jugadors. Els 2 primers de cada grup, jugaran semifinals i                
final, 3r i 4t classificat de grup, jugaran les posicions del 5-8, mentres que els               
cinquens i sisens disputaran les posicions 9-12. El Top “B”, el podran jugar tots els               
altres jugadors que no han assolit aquests requisits. Constarà d’una fase de grups, i              
seguidament eliminatòries. Hi haurà trofeus pels Top 12, i als tres primers classificats             
del Top “B”. 
 

 
● 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.  



 

● INSCRIPCIONS: Tots els jugadors que vulgui participar, hauran de confirmar la seva            
assistència fins el Dijous 9 de maig de 2019, a les 23.59h mitjantçant al formulari               
d’inscripció de  la RTL.. Qualsevol inscripció fóra de termini, no serà validada. 

 
● 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 2017/2018.             
Els jugadors que tinguin el forfait, la competició ja hi és inclosa. 

 
 
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, 5 de maig de 2019. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI8kMH3b3GWSizfVM56trrx3o8GCC0zoxRTCom8WWdl-9Fgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI8kMH3b3GWSizfVM56trrx3o8GCC0zoxRTCom8WWdl-9Fgw/viewform
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