
 

CIRCULAR Nº 28: CAMPIONAT PROVINCIAL 
ABSOLUT PER EQUIPS 

 
Benvolguts, 
 
Per la present, ens complau informar-vos de la celebració del Campionat provincial Absolut             
per equips, de les Terres de Lleida, que es celebrarà el proper dissabte 15 de juny del 2019,                  
a Mollerussa (pavelló 11 de setembre). 
 
Adjuntem les normatives per les quals es regirà la competició: 
 

● DATA: Dissabte 15 de juny de 2019 
 

● HORARIS: 9:00 Obertura del recinte 
10.00 Primera ronda (prèvia si son més de 8 equips) 
12.00 Quarts de final / eliminatòries de consolació 
16.00 Semifinal / eliminatòries de consolació 
18.00 Final / 3r i 4t lloc 

 
● LOCAL DE JOC: MOLLERUSSA. Pavelló 11 de setembre 

 
● CATEGORIA: Absolut 

 
● CARACTERÍSTIQUES DEL TORNEIG: La competició per equips es jugarà amb el           

sistema “Corbillon” ( A-X; B-Y; C-Z; A-Y; B-X). Cada club tindrà l’opció d’apuntar un              
màxim de 2 equips. Es requereix un mínim de 3 jugadors per cada equip. 
Els partits seran a eliminatòria directa. Els perdedors disputaran eliminatòries de           
consolació.  

 
● ARBITRATGES: Els arbitratges aniran a càrrec dels propis jugadors. 

 
● PARTICIPACIÓ: Poden participar a la competició tots jugadors que tinguin llicència           

donada d’alta a la FCTT i competeixin per un equip de la RTL. 
 

● INSCRIPCIONS: Els clubs tindran temps de fer la seva inscripció fins el diumenge,             
9 de juny a les 23:59h mitjançant el correu electrònic de la RTL:             
fcttrtlleida@gmail.com. La inscripció a la prova d’equips serà de 30€/equip. Cada           
club té dret a inscriure un màxim de dos equips. 

 

mailto:fcttrtlleida@gmail.com


 

 
● PUBLICACIÓ DELS QUADRES: A la web de la RTL es publicaran els quadres el              

dimecres dia 12 de juny i s’admetran al·legacions fins divendres 14 a les 18.00h.              
Els quadres es faran en funció dels jugadors inscrits per cada equip i els seus punts                
en el rànquing absolut provincial 

 
● PREMIS: Hi haurà copa per als tres primers equips classificats. 

 
 
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, 1 de juny de 2019 

https://www.fcttlleida.com/
https://www.fcttlleida.com/ranquing-provincial-absolut/

