
 

CIRCULAR Nº 29: CAMPIONAT ABSOLUT 
PROVINCIAL  INDIVIDUAL I DOBLES 

 
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 diumenge 16 de juny del                 
2019, a Mollerussa (pavelló 11 de setembre). 
 
Adjuntem les normatives per les quals es regirà la competició: 
 

● DATA: 16 de juny de 2019 
 

● HORARIS: 8:15 Obertura del Pavelló 
8:30 Confirmació de la inscripció 
9:00 Inici de la competició. 
14:00 Dinar 
16:00 Fases finals 
18.00 Entrega de premis  

 
● LOCAL DE JOC: MOLLERUSSA. Pavelló 11 de setembre 

 
● CATEGORIA: Absolut 

 
● CARACTERÍSTIQUES DEL TORNEIG:  

Prova individual: primera fase de grups de quatre jugadors, on els dos primers             
passaran a l’Open AB, mentre que el tercer ho farà a l’Open C i el quart a l’Open D. 
Prova de dobles: eliminatòria directa. Les parelles seran ordenades segons el           
rànquing provincial absolut de la RTL, i es sumaran els punts dels dos jugadors i               
s’establiran caps de serie. 

 
● 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. 
 

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


 

● INSCRIPCIONS: Tots els jugadors que vulgui participar, hauran de confirmar la seva            
assistència fins el diumenge 9 de juny a les 23:59h mitjançant el formulari             
d’inscripció. Les parelles, s’hauran d’enviar per correu electrònic del la RTL:           
fcttrtlleida@gmail.com. No s’admetran inscripcions fetes per whatsapp. 

 
 

● PUBLICACIÓ DELS QUADRES: A la web de la RTL es publicaran els quadres el              
dimecres dia 12 i s’admetran al·legacions fins divendres 14 de juny a les 18.00h 

 
● INCOMPAREIXENCES: Els jugadors que estiguin inscrits i no puguin venir a la            

competició, hauran de notificar-ho amb la màxima antelació possible, mitjançant el           
correu electrònic de la RTL: fcttrtlleida@gmail.com. No hi haurà reemborsament de           
la inscripció si la notificació es fa amb menys de 24 hores. 

 
● PAGAMENT: El preu serà de 7€ per cada torneig. 

 
● PREMIS:  

Prova individual: copa per als tres primers classificats de l’Open AB +            
ampolla de vi ODA negre, gentilesa del Castell del Remei i val de regal a               
zonaTT per valor de 60€ als dos finalistes. 
Prova de dobles: copa per a les tres primeres parelles + ampolla de vi ODA               
negre, gentilesa del Castell del Remei. 

 
 
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, 31 de maig de 2018 
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