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1.- OPEN CATALUNYA. 

Objectius 

L’Open Catalunya és una competició individual que estableix la FCTT amb una triple 
finalitat: 

 Atorgar punts per a classificar els jugadors i jugadores en el rànquing català 
absolut i per edats.  Donat que els campionats de Catalunya d’Individuals i de 
dobles s’hi pot accedir per rànquing, les puntuacions adquirides poden 
comportar la classificació per al Campionat de Catalunya. 

 Possibilitar que els jugadors tinguin una competició individual periòdica en funció 
del seu nivell de joc, no pas únicament de la seva categoria d’edat. 

 Promoure la celebració periòdica de competicions individuals, per completar la 
formació esportiva i aconseguir experiència en competició. 

Millores introduïdes a l’Open Catalunya 

 Crear un nou sistema d’agrupament en tres categories “A”, “B” i “C” a les que s’hi 
accedeix segons l’edat i/o el nivell 

 Tenir un format uniforme de 24 jugadors, que es nodreix dels reserves de la 
categoria immediatament inferior, en cas de baixes de darrera hora. 

 Crear la categoria Benjamí, per entendre que l’entrada a la competició i 
l’adquisició d’experiència en competició és necessari que sigui el més aviat 
possible. 

 Per tal de organitzar d’una forma homogènia la competició, és possible que els 
millors jugadors avancin al quadre, amb la qual cosa els partits dels grups 
queden més igualats, i els millors jugadors no han de fer un nombre excessiu de 
partits. 

 Utilitzar un nou sistema de competició amb les següents especificacions: 
o Grups de 3 jugadors, però disputant un mínim de tres encontres, no arbitrant i 

jugant en rondes consecutives ni jugant dos partits seguits. 
o Dos grups de 3 en una taula, 6 rondes més un partit de consolació. 
o El sistema possibilita fer tota la competició d’un nivell (24 jugadors) en 4 

taules 
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Nou sistema de joc 

      
24 JUGADORS -> 4 TAULES 

Gr 1 i Gr 8 Exemple Gr 1 i Gr 8   Gr1 Gr8   
Gr 2 i Gr 7   

  
1 A X   

Gr 3 i Gr 6   
  

2 B Y   
Gr 4 i Gr 5   

  
3 C Z   

  
  

   
Taula 1 

 
  

  
Ronda 

  
arbitre jug A Jug X 

09:00 16:00 1 
 

1-3 
 

B A C 
09:25 16:25 2 

 
1-3 

 
Y X Z 

09:50 16:50 3 
 

2-3 
 

A B C 
10:15 17:15 4 

 
2-3 

 
X Y Z 

10:40 17:40 5 
 

1-2 
 

C A B 
11:05 18:05 6 

 
1-2 

 
Z X Y 

11:30 18:30 7 
 

3r - 3r 
 

A o X 3r Gr 1 3r Gr 8 

11:55 18:55 8 1/8 s/sorteig 
 

Perd 7 1r Gr n 2n Gr n 

12:20 19:20 9 1/8 s/sorteig 
 

Perd 8 1r Gr n 2n Gr n 

12:45 19:45 10 1/4 s/sorteig 
 

Perd 9 Guany 1/8 Guany 1/8 

13:10 20:10 11 1/2 s/sorteig 
 

Perd 10 Guany 1/4 Guany 1/4 

13:35 20:35 12 FIN s/sorteig   Perd 11 Guany 1/2 Guany 1/2 

14:00 21:00 
       

Open Catalunya 

 L’Open Catalunya Masculí se celebra en les categories  
o Absoluta “A”, “B” i “C”. 
o Juvenil “A”, “B” i “C”. 
o Infantil “A”, “B” i “C”. 
o Aleví “A” i “B” (i “C” si s’escau). 
o Benjamí “A” i “B” (i “C” si s’escau) 
o Adaptat 

 L’Open Catalunya Femení se celebra en les categories 
o Absoluta “A”, “B”, “C”, “D”... 

 La competició es disputarà mitjançant grups de 3 amb un nou sistema(*) que 
garanteix disputar 3 partits, com a mínim, cada jugador. Els dos primers de cada 
grup es classifiquen per al quadre final. En funció del nombre d’inscrits, es podrà 
classificar els millors jugadors del rànquing per al quadre final. 

 El sorteig es farà el mateix dia de la competició abans de començar, amb els 
jugadors presents a la instal·lació i que hagin confirmat la seva presència a la 
taula de control. Una vegada començat el sorteig, no serà inclòs cap jugador. 

 El repartiment dels jugadors a les categories, a la 1a Fase de la temporada 
2019/2020 serà la següent: 
o SEN “A”: 8 de SEN “A” + 4 de SEN “B” + 2 CT (*) + 10 (*+2 CT?)  Rànquing 

ABS 
o SEN “B”: 8 de SEN “B” (llocs 5 al 12) + 4 de SEN “C” + 4 de JUV “A” + 2 CT 

(*) + 6 (*+2 CT?) Rànquing ABS 
o SEN “C” Resta de jugadors Sub 21, Sub 23, Sèniors i Veterans. Si hi ha 

menys de 8, s’afegirien al SEN “B” 
o JUV “A”: 8 de JUV “A” (llocs 5 al 12) + 4 de JUV “B” + 4 d’INF “A” + 2 CT (*) + 
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6 (*+2 CT?) Rànquing JUV 
o JUV “B”: 12 de JUV “B” (llocs 5 al 16) + 2 CT (*) + 10 (*+2 CT?) Jugadors 

d’edat Juvenil per Rànquing JUV. 
o JUV “C”: Resta de jugadors d’edat Juvenil. Si hi ha menys de 8, s’afegirien a 

la categoria JUV “B”. 
o INF “A”: 8 d’INF “A” (llocs 5 al 12) + 4 d’INF “B” + 4 d’ALE “A”  + 2 CT (*) + 6 

(*+2 CT?) Rànquing INF 
o INF “B”: 8 d’INF “B” (llocs 5 al 12) + 4 d’INF “C” + 2 CT (*) + 10 (*+2 CT?) 

Jugadors d’edat Infantil per Rànquing INF. 
o INF “C”: Resta de jugadors d’edat Infantil. Si hi ha menys de 8 jugadors, 

s’afegirien a INF “B”. 
o ALE “A”: 8 d’ALE “A” + 4 d’ALE “B” + 4 de BEN “A” + 2 CT (*) + 6 (*+2 CT?) 

Rànquing ALE. 
o ALE “B”: 12 d’ALE “B” (llocs 5 al 16) + 2 CT (*) + 10 (*+2 CT?) Jugadors 

Alevins per Rànquing. 
o ALE “C”: Resta de jugadors d’edat Aleví. Si hi ha menys de 8, s’afegirien a la 

categoria ALE “B” 
o BEN “A”: 12 de BEN “A” (llocs 5 al 16) + 2 CT (*) + 10 (*+2 CT?) Jugadors 

Benjamins per Rànquing Benjamí. 
o BEN “B”: Resta de jugadors d’edat Benjamí. Si hi ha menys de 8, s’afegirien 

a la categoria BEN “A” 
o CATEGORIA “A” FEM (24): Les 4 primeres de l’Open “B” de la temporada 

anterior + 8 primeres de l’Open “A” de la temporada anterior + 2 CT (*) + 10 
(*+2 CT?)  per ordre de rànquing Absolut. 

o CATEGORIA “B” FEM (24): Les 2 primeres de l’Open “C” (si eren 16 o menys 
participants) o les 4 primeres de l’Open “C” (si eren més de 16 participants) 
de la temporada anterior, més 2 CT (*) + la resta fins a 24 per ordre de 
rànquing Absolut.  

o CATEGORIA “C” FEM: La resta d’inscrites. Si en el moment del sorteig no hi 
ha un mínim de 8 jugadores, s’incrementaria la participació de l’Open “B” 
fins a un màxim de 31 participants 

o ADAPTAT: Tots els jugadors inscrits repartits en grups de 3-4-5 jugadors 

 El repartiment dels jugadors a les categories, a la 2a i 3a Fase de la temporada 
2019/2020 serà la següent (no es disputaran les posicions 9-13): 
o SEN “A”: Els 8 primers de la Fase anterior, mantindran la categoria + 4 

primers classificats de la categoria SEN “B” + 2 CT (*) + 10 (*+2 CT?) per 
Rànquing ABS. 

o SEN “B”: Els 4 classificats en 5a posició + 4 primers de SEN “C” + 4 primers 
de JUV”A” + 2 CT (*) + 10 (*+2 CT?) per Rànquing ABS. 

o SEN “C” Resta de jugadors de categoria d’edat superior a Juvenil. 
o JUV “A”: Els 4 classificats en 5a posició + 4 primers de JUV “B” + 4 primers 

d’INF “A” + 2 CT (*) + 10 (*+2 CT?) per Rànquing JUV. 
o JUV “B”: Els 12 classificats de la 5a a la 9a posició + 4 primers de JUV “C” + 

2 CT (*) + 6 (*+2 CT?) Jugadors d’edat Juvenil per Rànquing JUV. 
o JUV “C”: Resta de jugadors d’edat Juvenil. Si hi ha menys de 8 jugadors, 

s’afegirien a JUV “B”. 
o INF “A”: Els 4 classificats en 5a posició + 4 primers d’INF “B” + 4 primers 

d’ALE “A” + 2 CT (*) + 10 (*+2 CT?) per Rànquing INF. 
o INF “B”:  Els 12 classificats de la 5a a la 9a posició + 4 primers d’INF “C” + 2 

CT (*) + 6 (*+2 CT?) Jugadors d’edat Infantil per Rànquing INF. 
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o INF “C”: Resta de jugadors d’edat Infantil. Si hi ha menys de 8 jugadors, 
s’afegirien a INF “B”. 

o ALE “A”: Els 4 classificats en 5a posició + 4 primers d’ALE “B” + 4 primers de 
BEN “A” + 2 CT (*) + 10 (*+2 CT?) per Rànquing ALE. 

o ALE “B”: Els 12 classificats de la 5a a la 9a posició + 4 primers d’ALE “C” (Si 
s’ha disputat, sinó sumar les places a les que es donen per Rànquing) + 2 
CT (*) + 6 (*+2 CT?) Jugadors de categoria d’edat Aleví per Rànquing ALE. 

o ALE “C”: Resta de jugadors d’edat Aleví. Si hi ha menys de 8 jugadors, 
s’afegirien a ALE “B”. 

o BEN “A”: 12 de BEN “A” (llocs 5 al 16) + 2 CT (*) + 10 (*+2 CT?) Jugadors 
Benjamins per Rànquing Benjamí. 

o BEN “B”: Resta de jugadors d’edat Benjamí. Si hi ha menys de 8, s’afegirien 
a la categoria BEN “A” 

o A la categoria BENJAMI poden participar indistintament nens i nenes, però 
les nenes no podran participar a la categoria Masculina i a la Femenina a la 
mateixa Fase de l’Open Catalunya. Les Noies NO ascendiran a la categoria 
ALEVÍ. 

o CATEGORIA “A” FEM (24): Les 4 primeres de l’Open “B” de la Fase anterior  
+ 8 primeres de l’Open “A” de la Fase anterior + 2 CT (*) + 10 (*+2 CT?)  
per ordre de Rq Absolut. 

o CATEGORIA “B” FEM (24): Les 2 primeres de l’Open “C” (si eren 16 o menys 
participants) o les 4 primeres de l’Open “C” (si eren més de 16 participants) 
de la Fase anterior, més 2 CT (*) + la resta fins a 24 per ordre de rànquing 
Absolut.  

o CATEGORIA “C” FEM: La resta d’inscrites. Si en el moment del sorteig no hi 
ha un mínim de 8 jugadores, s’incrementaria la participació de l’Open “B” 
fins a un màxim de 31 participants 

o ADAPTAT: Tots els jugadors inscrits repartits en grups de 3-4-5 jugadors 

Puntuació 

 L’Open Catalunya Benjamí Masculí i l’Open Catalunya Aleví Masculí, NO 
puntuen a la categoria Absoluta. L’Open Catalunya Femení, només puntua a la 
categoria Absoluta Femenina. 

 La resta de categories puntua a la categoria Absoluta i a la respectiva i superiors 
del jugador. 

 La puntuació atorgada per les posicions és: (Les posicions entremig, la part 
proporcional) 

OPEN CATALUNYA MASCULÍ             

  Pts SEN A SEN B SEN  C JUV A  INF A ALE A  BEN A 

coef  
 

15 15 15 6 2 1 0,33 
coef    1,25 0,6 0,15 1 1 1 1 

1 200 3750 1800 450 1200 400 200 66 
2 160 3000 1440 360 960 320 160 52,8 
3 120 2250 1080 270 720 240 120 39,6 
5 100 1875 900 225 600 200 100 33 
9 80 1500 720 180 480 160 80 26,4 

17 50 937,5 450 112,5 300 100 50 16,5 
21 30 562,5 270 67,5 180 60 30 9,9 
25 20 - 180 45         
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OPEN CATALUNYA MASCULÍ             

    JUV B JUV C INF B INF C ALE B ALE C BEN B 
coef 

 

6 6 2 2 1 1 0,33 
coef   1 0,3 1 0,3 1 0,1 1 

1 60 360 108 120 36 60 6 19,8 
2 40 240 72 80 24 40 4 13,2 
3 30 180 54 60 18 30 3 9,9 
5 20 120 36 40 12 20 2 6,6 
9 10 60 18 20 6 10 1 3,3 

17 7 42 12,6 14 4,2 7 0,7 2,31 
21 4 24 7,2 8 2,4 4 0,4 1,32 

25 2 12 3,6 4 1,2 2 0,2 0,66 
 
OPEN CATALUNYA FEMENÍ             

    FEM A   FEM B   FEM C   
 coef   15   15   15   
 coef   0,8   0,8   0,8   
 1 200 2400 100 1200 50 600   

2 170 2040 90 1080 40 480   
3 150 1800 85 1020 35 420   
5 135 1620 75 900 30 360   
9 115 1380 63 750 25 300   

17 100   1200 50 600 20 240    
21 85   1020 40 480 15 180 

 
  

25     35 420 
  

    
 

Normes comunes a totes les categories:  

 Per inscriure un jugador a qualsevol competició, el seu club haurà de tenir 
tramitada la llicència 24 hores abans del tancament de la inscripció. (Atès que 
el sistema no accepta inscripcions de jugadors sense llicència en vigor, 
caldrà tenir-ho en compte per poder fer les inscripcions dins del termini). 

 El reserva de la categoria “A”, una vegada publicades les convocatòries, 
sempre és el jugador amb més rànquing del “B” i el reserva de la categoria 
“B”, sempre és el jugador amb més rànquing del “C”. Si no s’han publicat, 
s’utilitzarà el rànquing de la categoria on s’ha produït la baixa. 

 La Comissió Tècnica (CT) de la FCTT es reserva dues places de designació 
directe (WC) a cadascuna de les categories per aquells jugadors que 
consideri oportú en base a raons de projecció tècnica. Si la CT no utilitza la 
seva facultat per atorgar dues places, aquestes es cobriran amb les següents 
posicions del rànquing. 

 Les inscripcions es faran genèricament a l’Open Catalunya. Els jugadors 
seran agrupats a les diferents categories seguint els criteris detallats. 

 Els jugadors i jugadores estrangers i els comunitaris no podran participar en 
l’Open Catalunya, excepte: ”Podran participar en les proves d’individuals i 
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dobles i en les d’equips,  tots els jugadors menors de 16 anys que, no tenint 
la nacionalitat espanyola,  acreditin mitjançant les certificacions oficials 
oportunes,  tenir residència legal a Espanya i estar escolaritzats en el curs 
actual en qualsevol centre oficial, públic o privat del territori espanyol. A 
aquests efectes, es consideren jugadors menors de 16 anys tots aquells que 
no hagin complert 17 anys abans del 31 de desembre  

 Els jugadors sense nacionalitat espanyola majors de 16 anys, es a dir, els 
que hagin complert 17 anys abans del 31 de desembre o els compleixin 
durant l’any següent, no podran participar en les proves d’individuals i dobles, 
però sí podran disputar la prova d’equips de clubs, amb les limitacions que 
s’estableixin per a jugadors estrangers; aquests jugadors hauran  també de 
complir els requisits d’acreditar, de la mateixa manera, tenir la residencia 
legal a Espanya i estar escolaritzats en el present curs en qualsevol centre 
oficial, públic o privat, del territori espanyol.” Hi ha una excepció que es 
detalla en el següent punt. 

 La Federació Catalana, prèvia sol·licitud expressa, per escrit i justificant tenir 
sol·licitada la Nacionalitat Espanyola, podrà facultar, mitjançant una 
autorització especial, la participació a les proves d’individuals i de dobles, així 
com les d’equips sense ocupar plaça d’estranger a aquells jugadors que no 
hagin exhaurit la categoria Juvenil, tot això sempre referit a les competicions 
d’àmbit estrictament català. 

 Podran participar en l’Open Catalunya jugadores d’altres comunitats 
autonòmiques, sempre i quan tramitin llicència d’independent per la FCTT. 

 El sorteig es farà el mateix dia de la competició abans de començar, amb els 
jugadors presents a la instal·lació i que hagin confirmat la seva presència a la 
taula de control. Una vegada començat el sorteig, no serà inclòs cap jugador. 

 El jugador que assoleixi una categoria superior, rebrà a partir del següent 
Torneig de la mateixa temporada, un bonus de 50 x coeficient d’edat en 
cadascun dels tornejos següents, en la categoria que hagi deixat. També 
afecta als Sub 21 que assoleixin la categoría Sènior “A” (Només categories 
masculines). A partir de la temporada 2019/2020, s’aplicarà també a la 
categoria Benjamí Masculina 

 Els jugadors/es becats al CAR de Sant Cugat, provinents d’Altres Territorials 
(sense Rk), podran inscriure’s a la categoria “A” de la seva edat (Femenina, 
categoria “B”), si la Comissió Tècnica ho considera oportú per l’interès tècnic, 
sempre que tramitin la corresponent llicència independent d’àmbit català. 

 Els jugadors/es que no puguin participar en una competició puntuable perquè 
hagin estat seleccionats per la FCTT o per la RFETM per participar en una 
competició d’igual o superior categoria, rebran els punts que els 
correspondria segons el seu lloc en el rànquing utilitzat en la prova. Els seus 
clubs hauran de fer la corresponent inscripció a la prova per la qual 
vulgui puntuar i fer constar que no hi participarà per haver estat 
seleccionat.  Quan les inscripcions siguin a competicions estatals, caldrà fer 
la comunicació a la fctt per a sol·lclitar els punts de rànquing. 

 Els Clubs que presentin jugadors d’altres comunitats autònomes (tant si és a 
principi de temporada, com si és en el “mercat d’hivern”), hauran de sol·licitar 
expressament la concessió de la puntuació de rànquing en aquelles proves 
puntuables que hagués participat a nivell estatal, aportant les dades i 
classificació per a una comprovació posterior. De no fer-ho, no podran 
reclamar inclusió en el rànquing. 
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 En casos excepcionals, no de caràcter personal, la Direcció Tècnica podrá 
aplicar punts de rànquing a jugadors en una competició. Per exemple: Per 
convocatòria per a taula Electoral d’Eleccions (d’obligat compliment i no 
substituïble)   
 

Aspectes Tècnics comuns  

 Direcció tècnica. La Federació Catalana nomenarà un Delegat Federatiu que 
tindrà cura del desenvolupament de la competició. Els jugadors/es, quan no 
competeixin, arbitraran les fases de grups i d’eliminatòries. A la fase 
d’eliminatòries, els jugadors que hagin perdut el seu partit, quedaran 
obligats a arbitrar el següent partit a disputar a la mateixa taula. En el cas 
de negar-se a arbitrar sense una causa justificada a parer de la Direcció de 
la Competició, aquesta ho farà constar en un informe de la competició i 
podrà comportar sanció de tipus esportiu (no econòmica), com pèrdua de 
puntuació en el rànquing  de la competició, o bé impossibilitat d’inscriure’s 
a la següent Fase de la competició. 

 Sorteig. Per al bon desenvolupament de la competició, el sorteig dels grups es 
realitzarà el mateix dia de joc, mitjançant sistemes informàtics o manuals.  La 
distribució dels participants als grups o als quadres es farà atenent criteris de 
classificació esportiva (rànquing o cap de sèrie i no es tindrà en compte el club o 
territorial de procedència.  

 Per evitar les coincidències de més de 2 jugadors del mateix club en els grups, el 
Delegat Federatiu queda autoritzat a fer modificacions de jugadors -no caps de 
sèrie- del mateix nivell de rànquing entre grups propers. 

 Incomparescències injustificades. Aquells clubs amb jugadors que no es 
presentin el dia de la competició sense haver comunicat la baixa per escrit abans 
de les 20:00 hores del dijous anterior a la disputa del campionat, poden ser 
sancionats amb el doble del preu de la inscripció per a cada jugador “no 
presentat”. Es fixa un termini de 72 hores (fins les 8:00 hores del dimecres 
posterior) per a poder fer al·legacions o justificar el “no presentat”. El Comitè de 
Competició i Disciplina Esportiva estudiarà les al·legacions presentades abans 
de determinar si s’escau o no la sanció. 

Entrada en vigor i caducitat de la normativa. 

 Aquesta normativa és aplicable la temporada 2019/2020. 

 Quedarà publicada al web de la FCTT i tindrà vigència fins que no sigui 
substituïda o modificada per una versió posterior. 
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2.- NORMATIVA ESPECÍFICA DE TERCERA ESTATAL 

Definició 

La Lliga de Tercera Estatal Masculina, és una Lliga Estatal organitzada per la 
Federació Catalana de Tennis de Taula. Seguirà les pautes marcades pel 
Reglamento General de la RFETM i les normatives específiques de les Lligues 
Estatals publicades per la RFETM, però en allò que la RFETM doni la possibilitat a 
les Federacions Territorials de establir la seva pròpia normativa, es veurà sotmesa a 
la normativa específica publicada per la Federació Catalana de Tennis de Taula. 

Sistema de joc 

La Lliga es jugarà amb el sistema Swaythling reduït de tres jugadors contra tres 
jugadors A-Y; B-X; C-Z; A-X; C-Y; B-Z. Es jugaran els sis partits. Si una vegada 
disputats els sis partits, el resultat general és d’empat a 3, se jugarà un partit de 
dobles. L’alineació del doble es pot decidir en el mateix moment, abans de 
començar-lo, però l’hauran de disputar jugadors que hagin presentat la llicència 
abans del començament de l’encontre, al confeccionar l’Acta. 

Jugadors alineables 

 La FCTT, en ús de la facultat que li atorga la RFETM, autoritza l’alineació de 
jugadores (fèmines) a la Tercera Estatal Masculina, sempre que sigui JUVENIL o 
de categoria d’edat inferior i que tingui “Status” de Divisió d’Honor Femenina o 
inferior. Els equips que hagin alineat en alguna jornada a una jugadora no 
podran ascendir ni participar a la Fase d’Ascens. 

 A la Fase de Permanència sí que podran ser alineades les jugadores, amb les 
mateixes condicions que per a la resta de la competició. 

 La RFETM estableix que, una vegada assolida la victòria (4-0 o 4-1), es pot 
modificar l’alineació i canviar un jugador. 

 En els partits individuals han de ser alineats, com a mínim, DOS jugadors amb 
nacionalitat espanyola abans de la resolució de l’encontre (no es pot complir 
gràcies al canvi de jugadors). 

 En el partit de dobles ha de ser alineats, com a mínim, UN jugador amb 
nacionalitat espanyola. 

 La RFETM estableix un període de tramitació de llicències, pel qual, a la primera 
volta de la competició i podran participar els jugadors que hagin tramitat la 
llicència 7 dies abans de començar la lliga. S’obre un segon període de 
tramitació fins a 7 dies de l’inici de la segona volta, si bé aquests jugadors no 
podran ser alineats fins a la segona volta. Acabat aquest segon període, no es 
tramitaran llicències de Tercera Estatal i les llicències validades tramitades fora 
del període, no autoritzen la participació a la Lliga de Tercera Estatal. 

 Per a que un jugador pugui participar a la Fase d’Ascens de Tercera Estatal a 
Segona Estatal, haurà d’haver estat alineat en almenys DOS encontres (no 
partits), a la  Tercera Estatal, abans que l’equip disputi el tercer encontre de la 
segona volta. Recordem que un jugador només pot participar en una Fase 
d’Ascens per temporada. Aquesta normativa NO afecta a la Fase de 
Permanència 

 Els jugadors, sigui quina sigui la seva categoria d’edat, per poder ser alineats a 
la Lliga de Tercera Estatal masculina, han de disposar o bé tipus “A1” o bé tipus 
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“B”. Aquesta llicència ha d’haver estat tramitada dins dels terminis reglamentaris, 
doncs d’altra manera no habiliten la participació a la Lliga de Tercera Estatal. 
S’exceptuen les jugadores femenines que, a més a més de “A1”, també podran 
tenir “A2” sempre que la seva categoria d’edat sigui Juvenil o inferior i que el seu 
“status” sigui de Divisió d’Honor Femenina o inferior. 

 Els jugadors amb categoria d’edat Sènior o Veterà, amb llicència tipus “B”, 
hauran d’observar la normativa que fa referència a l’obligatorietat de canviar de 
llicència una vegada hagin estat alineats en un encontre si volen ser alineats en 
un segon encontre. 

 Els jugadors amb categoria d’edat Sub-23 o inferior, amb llicència tipus “B”, 
hauran d’observar la normativa que fa referència a l’obligatorietat de canviar de 
llicència una vegada hagin estat alineats en 5 encontres si volen ser alineats en 
el 6è encontre. De no canviar la llicència, incorreran en Alineació Indeguda. 

 Els jugadors de clubs amb més de dos equips en una mateixa categoria, 
quedaran adscrits a l’equip en el que siguin alineats per primera vegada i no 
poden participar des d’aquell moment en cap equip del mateix club a la mateixa 
categoria. En aquest cas, l’alineació d’un jugador (que ja hagués estat adscrit a 
un equip per haver estat alineat per primera vegada en el mateix) en un altre 
equip del mateix club i categoria serà considerada a tots els efectes com a 
alineació indeguda, amb els efectes sancionadors previstos per a tal infracció per 
la normativa disciplinària. Independentment d’això, hauran d’assignar, com a 
mínim, TRES jugadors a cada equip, els quals no podran jugar EN CAP CAS a 
categoria inferior. L’alineació en un segon equip de la mateixa categoria, seria 
considerada “alineació indeguda” en el segon equip. 

Altres aspectes 

 Segueix en vigor la norma que permet que una entitat pugui optar a tenir DOS 
equips a la Lliga de Tercera Estatal Masculina i també a la Lliga de Segona 
Estatal Masculina. 

 Els equips d’una mateixa entitat seran distribuïts en grups diferents. Si les 
distàncies quilomètriques no ho fessin aconsellable i fossin inclosos en el mateix 
grup, disputarien el primer encontre de cada volta entre ells. 

 Les Actes dels encontres l’han d’enviar obligatòriament els àrbitres col·legiats i 
els equips comunicaran el resultat. S’utilitzarà únicament el formulari creat a tal 
efecte, en format Excel. 

Ascensos a SDM 

 El nombre d’equips que ascendiran el determina la RFETM, en virtut dels 
paràmetres establerts a la normativa de la pròpia RFETM. 

 S’establirà una normativa provisional amb el nombre mínim de classificats per a 
la Fase d’Ascens. Aquest nombre podrà ser augmentat si, quan la RFETM 
comuniqui el nombre de places assignades, aquest supera la previsió d’equips 
classificats per la FCTT. 

 A tal efecte, participaran a la Fase d’Ascens, com a mínim, els DOS primers 
classificats de cada grup (posicions 1r i 2n). En cas de renúncia o incompatibilitat 
(per tenir dos equips a SDM, per haver participat amb noies, per descens 
d’equips de categoria superior....), s’aplicarà el que dictamina el Reglamento 
General de la RFETM, que deixa clar que serà d’aplicació la normativa 
específica i normes comuns de totes les Lligues Estatals que es publicarà cada 
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any. “...serán convocados para participar en la Fase de Ascenso los equipos 
mejor clasificados de entre todos los grupos de la segunda fase de la División.  
o Para decidir los mejores se tendrán en cuenta, por este orden, los siguientes 

criterios:  
 a) Mejor posición en el grupo. 
 b) Mayor número de equipos en el grupo.  
 c) Mejor cociente entre encuentros ganados y perdidos.  
 d) Mejor cociente entre partidos ganados y perdidos. 

o Si tras la aplicación de estos criterios, dos o más equipos resultan igualados, 
se efectuará un sorteo por la Dirección de Actividades. 

o Se entenderá como número de equipos de un grupo, la suma de aquellos 
equipos de un grupo que hayan disputado, al menos, la mitad más uno de los 
encuentros del equipo que más haya disputado. 

 Si els càlculs i previsions d’ascensos i descensos requereixen una Fase 
d’Ascens de més equips de 6 equips, s’ampliarà aquesta amb 3 equips més, 
amb les mateixes condicions de protocol per a cobrir les renúncies i 
incompatibilitats, o sigui que es partirà de classificar els TRES primers de cada 
grup (posicions 1r, 2n i 3r) i després es començarà a valorar les renúncies i 
incompatibilitats amb la incorporació dels 4ts classificats. Aquests equips 
suplementaris només optaran a classificar-se en les posicions 7, 8 i 9, disputant 
encontres entre sí. 

 La Fase d’Ascens determinarà l’ordre dels equips que ascendiran i l’ordre dels 
reserves. 

Descensos a Lligues Territorials 

 Descendiran a categoria Territorial, com a mínim l’últim classificat de cada grup. 
El 2n classificat començant pel darrera i el 3r classificat començant pel darrera, 
seran convocats a una Fase de Permanència.  

 L’ordre de classificació de la Fase de Permanència, determinarà els equips que 
descendiran, una vegada es conegui el nombre d’equips DEFINITIU que 
ascendirà a la Segona Divisió Estatal Masculina i el nombre d’equips 
DEFINITIU inscrits a la Tercera Divisió Estatal Masculina per renúncia de 
categories superiors.  Una vegada atorgades totes les places de la Fase de 
Permanència, seran els equips que s’hagin quedat en portes de l’ascens els que 
podran optar, fins al número màxim de 36 participants, a la Lliga de Tercera 
Divisió Estatal. No obstant això, si una Representació Territorial no té cap equip 
que accepti l’ascens, aquesta plaça d’ascens serà atorgada a la resta de 
Representacions Territorials, seguint l’ordre de reserves establert i no als equips 
de la Fase de Permanència. 

 

Ascensos de les Lligues Territorial a TDM 

 Ascendiran a la Lliga de Tercera Divisió Estatal Masculina (TDM), des de les 
Lligues Territorials, un mínim de 5 equips, a saber: 2 de la RTB, 1 de la RTT, 1 
de la RTL, 1 de la RTG. 

 En el cas de produir-se vacants, l’ordre de reserves, assignats per nombre de 
llicències, és: 
o RT Girona 
o RT Tarragona 
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o RT Lleida 
o RT Barcelona  

 En cap cas, un equip en posició de descens a la seva Lliga Territorial, pot assolir 
l’ascens a la Lliga de Tercera Estatal. 

 No podrà assolir l’ascens un equip provinent d’una categoria que no sigui la 
màxima de la seva Territorial. 

 

Entrada en vigor i caducitat de la normativa. 

 Aquesta normativa és aplicable la temporada 2019/2020. 

 Quedarà publicada al web de la FCTT i tindrà vigència fins que no sigui 
substituïda o modificada per una versió posterior.  
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3.- NORMATIVA DE SORTEJOS DE LA FCTT 
 

 Tots els sortejos de la FCTT seran públics. 

 Als sortejos hi podrà assistir un representant per cada club afiliat, 
degudament acreditat amb llicència federativa (jugador, entrenador, directiu).  

 La distribució dels participants als grups o als quadres es farà atenent criteris 
de classificació esportiva (rànquing o cap de sèrie) i no es tindrà en compte 
el club o territorial de procedència. Amb això es podrà realitzar els sortejos 
de forma immediata. 

 A les competicions per grups es distribuirà els participants seguint “la serp”, 
sortejats de dos en dos. A les competicions per eliminatòries, se sortejaran 
les posicions 3-4, 5-6-7-8, 9-10-11-12-13-14-15-16, ... 

 A les convocatòries dels sortejos s’indicarà: La data de celebració, el lloc i el 
mitjà de publicació. 

 Una vegada publicat el sorteig, aquest romandrà inalterable. Sols seran 
admeses reclamacions que compleixin les següents condicions: 
a) Que no hagin transcorregut més de 48 hores de la celebració del sorteig o 
24 hores de la publicació. 
b) Que la reclamació sigui efectuada, per escrit i fonamentada en una 
vulneració greu de les normes de sortejos de la FCTT. Haurà d’estar signada 
per persona acreditada amb llicència federativa (jugador, entrenador, 
directiu). També s’acceptaran les reclamacions enviades per correu electrònic 
(sense signatura), però el responsable de l’escrit s’haurà d’identificar (Nom, 
cognoms i DNI). 
c) Que la celebració d’un nou sorteig o la modificació del publicat no comporti 
uns possibles canvis d’horaris de difícil o impossible comunicació als 
implicats i puguin sortir-ne perjudicats. 
d) Que l’error detectat afecti a un dels dos primers caps de sèrie o a dos dels 
quatre primers caps de sèrie a quatre dels vuit primers, com a mínim. 
e) La FCTT procedirà d’ofici quan, amb més de 48 hores d’antelació a l’inici 
del campionat es conegui la o les baixes esmentades al punt anterior. També 
es modificarà el sorteig si hi ha una greu descompensació en el nombre de 
participants en el quadre o en els grups. 

 La inclusió de jugadors reserves no es considerarà modificació de sorteig. 
Aquestos seran inclosos en el quadre o en els grups quan es produeixin 
baixes. (Baixa = comunicada per escrit amb 24 hores d’antelació a l’hora 
d’inici del campionat; els no presentats no són considerats baixes). Els 
jugadors reserves accediran al quadre o als grups mitjançant sorteig. Si bé 
aquest últim podrà ser públic, no serà anunciat i el realitzarà el responsable 
de la competició. 

 Per a la celebració del sorteig queda homologada la utilització de mitjans 
informàtics. Les fórmules o condicions del sorteig automatitzat estarà a 
disposició de qui vulgui consultar la eficàcia del sistema.  

 Els sortejos que se celebrin amb convocatòria (obligació d’estar físicament 
tots els participants), se celebraran en un període no inferior de 5 minuts 
després d’exhaurida l’hora de la convocatòria. Passat aquest terme de 
cortesia, no serà admès cap més participant. 

 Les normes sobre sortejos establertes per la ETTU, la ITTF o la RFETM que 
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estiguin en contraposició amb les establertes per a les competicions 
catalanes, no seran d’aplicació en les competicions catalanes. 

 

Entrada en vigor i caducitat de la normativa. 

 Aquesta normativa és aplicable la temporada 2019/2020. 

 Quedarà publicada al web de la FCTT i tindrà vigència fins que no sigui 
substituïda o modificada per una versió posterior.  
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4.- NORMATIVA DE CANVIS EN LLIGUES ESTATALS 

PROTOCOL DE CANVIS D’ENCONTRES DE LLIGA ESTATAL 
ENTRE EQUIPS DE CATALUNYA. 

 
Fruit de les directrius dictades per la JD de facilitar els tràmits administratius entre 
FCTT i clubs, sense perjudici del seguiment de les normatives vigents, us adjuntem 
extracte de la circular número 5 de la RFETM (adaptat a la redacció de la 
temporada 2018/2019) , referent al canvi de la data i/o horari en els encontres de 
Lliga Estatal, així com el nou protocol d’actuació pels canvis d’encontres de les 
Lligues Estatals entre equips de la Federació Catalana. 
 
“.../ 1.6. MODIFICACIONES EN CALENDARIOS.  

A través de la web se puede obtener el formulario de “Solicitud de Modificaciones y Cambios”, que 
servirá tanto para cambios en los datos de los equipos como en los Calendarios de Ligas Nacionales. 
El equipo solicitante debe enviar un formulario de cambio a la RFETM por mail a 
inscripciones@rfetm.com, con copia al resto de equipos afectados, si los hubiera, para que den su 
aprobación y la RFETM enviará una respuesta con la aceptación o denegación, una vez recibido el 
visto bueno de todos los implicados. Como norma general no se aceptarán cambios de fecha, sobre 
todo a una posterior a la señalada en el calendario. La tarifa reglamentaria es de 50 Euros por 
cambio o modificación solicitada con posterioridad a la realización de la inscripción en las Ligas 
Nacionales. El pago se realizará mediante ingreso en la siguiente C/C de la RFETM, situada en el 
CALDRÀ COMPROVAR QUE LA RFETM NO HAGI CANVIAT EL NÚMERO DE COMPTE…..BANCO 

POPULAR: IBAN: ES40 0075 0349 44 0600394860 Estos cambios se refieren al nombre del 
equipo, cambio de local de juego, cambio de horario general para el resto de la temporada. Estos 
cambios solo se podrán realizar una vez por cada vuelta.  
Cambios con tarifa reducida: Se fija una tarifa de cambio reducida de 20 euros, para los casos en 
que la única modificación sea un cambio horario o de local de juego, dentro del mismo de fin de 
semana. Se recuerda que esta tarifa se aplicará si se han cumplido todos los requisitos anteriores. 
La solicitud de cambio en los calendarios debe tener entrada en la RFETM con una antelación 
superior a siete días naturales, ya sea de la fecha programada o de la nueva fecha, lo que sea antes. 
Este plazo es para todas las categorías excepto Súper División Masculina, Súper División Femenina, 
División de Honor Masculina y División de Honor Femenina. En las categorías de Súper División 
Masculina, Súper División Femenina, División de Honor Masculina y División de Honor 

Femenina, la solicitud de cambio en los calendarios debe tener entrada en la RFETM con una 
antelación superior a quince días naturales de la fecha señalada inicialmente en el calendario. 
En ningún caso se aceptarán solicitudes presentadas en plazo inferior 15 días naturales de 

dicha fecha aunque la nueva fecha propuesta fuera posterior. Además la fecha propuesta, no 
podrá ser inferior a 15 días naturales, desde la fecha de solicitud de cambio. Los clubes deben tener 
en cuenta que la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) se rige por los 
calendarios oficiales publicados por las federaciones a la hora de planificar las actuaciones en materia 
de control anti dopaje, razón por la cual no es posible autorizar ningún cambio sin este margen de 
tiempo. En todos los casos de cambios, sean por la tarifa normal o por la reducida, no se 
atenderá ninguna solicitud que no se reciba acompañada del justificante de ingreso de la tasa 
correspondiente. 
 

Las FF.AA. pueden autorizar cambios en los calendarios de Ligas Nacionales, excepto en encuentros 
de las categorías de Súper División Masculina, Súper División Femenina, División 

de Honor Masculina y División de Honor Femenina, sin necesidad de conformidad por parte de la 

RFETM, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 
1) Exclusivamente para encuentros que disputen dos equipos de su F.A. 

2) No podrán afectar a la última o penúltima jornada. 
3) Que el cambio se refiera a día u hora de juego, dentro de la misma semana o a una fecha anterior 

que no podrá ser superior a 14 días naturales a la fecha señalada inicialmente en el calendario. 
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4) Las FF.AA. deberán comunicar estos cambios en tiempo y forma al CTNA a través del Comité 

Autonómico de Árbitros respectivo. Además, también deberán conservar toda la documentación 

justificativa de los cambios que realicen (solicitudes, autorización, etc.) y la entregarán al Juez Único 
de Disciplina Deportiva de la RFETM si son requeridas para ello. 

5) Los cambios deben ser comunicados inmediatamente a la Dirección de Actividades de la RFETM: 
inscripciones@rfetm.com 
 

A fi i efecte de facilitar al màxim el tràmit als equips catalans que tinguin necessitat 
de fer alguna variació en els calendaris, s’estableix el següent: 
 

P R O T O C O L 
   
1.- Sempre se sol·licitaran canvis amb la conformitat de l’equip contrari. 
2.- La data màxima d’entrada a la Federació Catalana de la sol·licitud serà de 7 dies 
naturals sobre la data més propera entre la  de celebració de l’encontre o la de la 
data del calendari. A efectes operatius, s’estableix l’excepció dels encontres a 
disputar els dissabtes o diumenges, els quals hauran de tenir entrada, com a 
màxim, a les 18:00 h del dilluns anterior. 
3.- Les DUES últimes jornades de lliga NO es pot canviar la data del calendari, 
atesa la normativa de la RFETM. 
4.- Només s’autoritzaran canvis sol·licitats de mutu acord que es refereixi a canvis 
de dia i/o hora, dins dels límits de la normativa. Les sol·licituds de canvi de local de 
joc o d’ordre en els calendaris, atès que no s’especifica aquesta opció a la circular 
de la RFETM, es consultarà, per part de la FCTT, cas per cas, davant la Dirección 
de Actividades Nacionales abans d’autoritzar els canvis. 
5.- La nova data ha de ser anterior a la data prevista en el calendari (màxim 14 dies 
naturals de la data del calendari original) o dins de la setmana del calendari 
original. (Per a la RFETM, significa abans de la pròxima jornada). 
6.- L’equip sol·licitant relacionarà en el formulari creat a l’efecte o en un correu 
electrònic, les següents dades mínimes: 
 

 Lliga:     Grup: 
 
 DADES ORIGINALS DEL CALENDARI: 

 Data:      Hora: 

 Equip local:  

 Equip visitant:  

 Motiu del canvi: 
 

 NOVES DADES: 

 Data:      Hora: 

 Equip local:  

 Equip visitant:  
 
7.- L’equip sol·licitant enviarà el formulari (que es podrà baixar del web de la FCTT) 
o el correu electrònic a l’adreça competicio@fctt.org, amb còpia al correu de 
l’equip que ha donar conformitat al canvi. En el cas d’enviar correu electrònic, no 
caldrà signatura i segell, però si identificació de qui fa la petició. (Nom, cognoms, 
DNI, club al que pertany i càrrec). 
8.- L’equip contrari, donarà conformitat al canvi enviant el formulari o el correu 
electrònic a l’adreça competicio@fctt.org, amb còpia al correu de l’equip sol·licitant. 
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En el cas d’enviar correu electrònic, no caldrà signatura i segell, però si identificació 
de qui fa la petició. (Nom, cognoms, DNI, club al que pertany i càrrec). 
9.- L’equip sol·licitant ha de vetllar perquè el correu de l’equip que dóna conformitat 
tingui entrada a la federació dins del límit fixat. A tal efecte, si ho sol·liciteu, serà 
enviada la confirmació de lectura (és una opció de configuració del vostre correu). 
Qualsevol sol·licitud que no tingui entrada dins del termini fixat, serà 
automàticament refusada. 
10.- Una vegada comprovada la sol·licitud, la Direcció de Competicions autoritzarà o 
denegarà el canvi i ho comunicarà als clubs implicats i al President del Comitè 
Tècnic Català d’Àrbitres de Tennis de Taula. També ho comunicarà a la RFETM, 
quan sigui precís. 
11.- El tràmit a la Federació Catalana de Tennis de Taula és gratuït.  
12.- Els canvis que signifiquin ajornaments o aquells en els que hi hagi involucrat un 
equip d’una altra Territorial, NO es poden autoritzar per la Federació Catalana de 
Tennis de Taula. 
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5.- NORMATIVA DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA PER 
A JOVES. 
 

Proves convocades 

CC Pre-Benjamí IND MAS IND FEM 
CC Benjamí IND MAS IND FEM DB MAS DOB FEM EQ MASC EQ FEM 
CC Aleví IND MAS IND FEM DB MAS DOB FEM EQ MASC EQ FEM 
CC Infantil IND MAS IND FEM DB MAS DOB FEM EQ MASC EQ FEM 
CC Juvenil IND MAS IND FEM DB MAS DOB FEM EQ MASC EQ FEM 
CC Sub 21 IND MAS IND FEM DB MAS DOB FEM EQ MASC EQ FEM 
 

Nova estructura del Campionat de Catalunya per a Joves. 

INDIVIDUALS 
Conté les modificacions aprovades per JD, per aplicar a partir de la temporada 
2014/2015, publicades a la circular núm. 30 v2 de data 18/07/2014. Conté les 
modificacions aprovades per JD, per aplicar a partir de la temporada 2015/2016, 
publicades a la circular núm. 33, de data 25/04/2015. 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 21/07/2016, per aplicar a partir 
de la temporada 2016/2017. 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 18/07/2018, per aplicar a partir 
de la temporada 2018/2019 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 17/07/2019. 

 
Contingents de participació: 

 Sub 21 Masc., Juvenil Masc., Infantil Masc., Aleví Masc.: 48 participants 

 Sub 21 Fem., Juvenil Fem., Infantil Fem., Aleví Fem.: 24 participants 

 Benjamí Masc. i Fem.: Inscripció Lliure. 
 
Classificació dels jugadors a les proves d’individuals: 

 Sub 21 Masc.: 46 jugadors per rànquing. La Comissió Tècnica (en endavant 
“CT”) es reserva 2 places d’accés al campionat per designació directe. Si no en fa 
ús, seran atorgades als següents jugadors del rànquing. Si el nombre d’inscrits és 
superior al contingent establert, la FCTT es reserva la possibilitat de convocar una 
1a Fase per classificar 16 jugadors + 32 directes per rànquing 
 Juvenil Masc., Infantil Masc. i Aleví Masc.: 16 jugadors per rànquing, 16 

jugadors provinents de les RRTT (*), 14 jugadors provinents de la 1a Fase i 2 places 
per designació directe de la CT. Si la CT no fa ús de les seves places, s’atorgaran 
als següents classificats de la 1a Fase. Els 16 jugadors classificats per rànquing 
seran situats directament al quadre final, a 1/16 de final. La resta de jugadors 
classificats, disputaran grups de 3-4 jugadors, classificant-se el primer de cada grup 
(si la instal·lació on es jugui la Fase Final disposa de 12 taules) o classificant-se els 
dos primers de cada grup (si la instal·lació és de mínim 14 taules). 
 Si per la configuració de la competició es necessari, s’ajustarà el nombre de 

jugadors situats a 1/16 de final. 
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 Sub 21 Fem.: 22 jugadores per rànquing. La Comissió Tècnica (en endavant 
“CT”) es reserva 2 places d’accés al campionat per designació directe. Si no en fa 
ús, seran atorgades a les següents jugadores del rànquing. 
 Juvenil Fem, Infantil Fem, Aleví Fem.: 8 jugadores per rànquing, 8 jugadores 

provinents de les RRTT (*), 6 jugadores de la 1a Fase i 2 places per designació 
directe de la CT. Si la CT no fa ús de les seves places, s’atorgaran als següents 
classificades de la 1a Fase. Les 8 jugadores classificades per rànquing seran 
situades directament al quadre final, a 1/8 de final. La resta de jugadores 
classificades, disputaran grups de 3-4 jugadores, classificant-se la primera de cada 
grup (si la instal·lació on es jugui la Fase Final disposa de 12 taules) o classificant-
se les dues primeres de cada grup (si la instal·lació és de mínim 14 taules). 
 Si per la configuració de la competició es necessari, s’ajustarà el nombre de 

jugadores situades a 1/8 de final. 
 La FCTT es reserva la possibilitat d’augmentar el nombre de jugadores 

classificades a les proves femenines, per potenciar la participació femenina, sempre 
i quan la configuració d’horaris i taules ho permeti. 

 A petició de la RTB, es liberalitza la manera d’atorgar les places de RRTT per 
al Campionat de Catalunya d’Edats. Tots els jugadors que no vulguin disputar la o 
les competicions que determinin les RRTT per a classificar-se, tenen l’oportunitat de 
classificar-se a través de la 1a Fase. Sí que es demana que es faci publicitat 
ostentosa del sistema que s’utilitzarà a cada RRTT i que es compleixi 
escrupolosament la data de comunicació dels classificats a la FCTT. 

 Benjamí Masc. i Fem.: Inscripció Lliure. Atenció: Es farà una pre-inscripció per 
determinar el nombre de jugadors que volen participar. Si el nombre supera les 
possibilitats horàries del campionat, la FCTT es reserva la possibilitat de celebrar 
una 1a Fase classificatòria. 

 (*) Veure l’apartat “1a Fase”. 
 

Altres consideracions: 

 Per inscriure un jugador a qualsevol competició, el seu club ha d’haver 
sol·licitat, com a mínim 24 hores abans del tancament de la inscripció, l’Alta 
Federativa, la llicència federativa a la fi i efecte de tenir comprovada la seva identitat 
i categoria d’edat i assignat un número personal per a poder fer la inscripció. De la 
mateixa manera, haurà de tenir tramitada la llicència 24 hores abans del tancament 
de la inscripció. 

 La Competició de la Fase Final (la competició està composada de classificació 
a les RRTT, 1a Fase i finalment Fase Final) és disputarà una Fase mitjançant grups 
de 3-4 jugadors/es i després per eliminatòria directa. 

 Per a que se celebri una prova, haurà d’haver un mínim de 6 inscripcions en el 
moment del tancament de la inscripció 

 És incompatible inscriure un jugador/a a la prova d’individuals i/o dobles Sub-
21 i a la prova d’individuals i/o dobles Infantils. 

 És incompatible inscriure un jugador/a a la prova d’individuals i/o dobles 
Juvenils i a la prova d’individuals i/o dobles Alevins. 

 Atesa la incorporació de la categoria Pre-Benjamí als Campionats de 
Catalunya de Joves, està en Fase d’estudi les incompatibilitats que presentarà la 
convocatòria de la categoria. En tot cas, es preservarà que puguin participar a la 
categoria immediata superior (Benjamí).  

 Els jugadors estrangers i els comunitaris no podran participar en el Campionat 
de Catalunya per Edats, excepte: ”Podran participar en les proves d’individuals i 
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dobles i en les d’equips,  tots els jugadors menors de 16 anys que, no tenint la 
nacionalitat espanyola,  acreditin mitjançant les certificacions oficials oportunes,  
tenir residència legal a Espanya i estar escolaritzats en el curs actual en qualsevol 
centre oficial, públic o privat del territori espanyol. A aquests efectes, es consideren 
jugadors menors de 16 anys tots aquells que no hagin complert 17 anys abans del 
31 de desembre.  

 Els jugadors sense nacionalitat espanyola majors de 16 anys, es a dir, els que 
hagin complert 17 anys abans del 31 de desembre o els compleixin durant l’any 
següent, no podran participar en les proves d’individuals i dobles, però sí podran 
disputar la prova d’equips de clubs, amb les limitacions que s’estableixin per a 
jugadors estrangers; aquests jugadors hauran  també de complir els requisits 
d’acreditar, de la mateixa manera, tenir la residencia legal a Espanya i estar 
escolaritzats en el present curs en qualsevol centre oficial, públic o privat, del 
territori espanyol.” Hi ha una excepció que es detalla en el següent punt. 

 La Federació Catalana, previ sol·licitud expressa, per escrit i justificant tenir 
sol·licitada la Nacionalitat Espanyola, podrà facultar, mitjançant una autorització 
especial, la participació a les proves d’individuals i de dobles, així com les d’equips 
sense ocupar plaça d’estranger a aquells jugadors que no hagin exhaurit la 
categoria Juvenil, tot això sempre referit a les competicions d’àmbit estrictament 
català. 

 El sorteig de la prova d’individuals se celebrarà en el mateix campionat, amb el 
darrer rànquing publicat i no amb el de la data de tancament d’inscripcions. 
 

 
DOBLES 
Conté les modificacions aprovades per JD, per aplicar a partir de la temporada 
2014/2015, publicades a la circular núm. 30 v2 de data 18/07/2014. Conté les 
modificacions aprovades per JD, per aplicar a partir de la temporada 2015/2016, 
publicades a la circular núm. 33, de data 25/04/2015. 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 21/07/2016, per aplicar a partir 
de la temporada 2016/2017. 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 18/07/2018, per aplicar a partir 
de la temporada 2018/2019 
 
Contingents de participació i classificació: 

 La competició de Dobles d’Edats Masculins  (Aleví, Infantil, Juvenil i Sub 21), 
es disputarà per eliminatòria directa, amb un contingent màxim de 16 parelles per a 
instal·lació de 12 taules (actualment 24 parelles) i de 24 parelles per a instal·lació de 
mínim 14 taules. En dobles femenins, el contingent serà de 12 parelles.  

 A la competició de dobles, en cas de baixa (després del tancament de la 
inscripció) d’un dels components de les parelles i sempre abans del sorteig de la 
prova de dobles de la competició, es podrà substituir el jugador que ha causat baixa 
per un altre jugador, sempre i quan la suma del rànquing de la nova parella sigui 
superior al rànquing de la parella que consti com a primer reserva. En qualsevol 
altra situació, en cas de baixa abans del sorteig, serà coberta per l’ordre establert 
d’entre les parelles inscrites. No serà possible la inscripció de noves parelles (els 
dos components nous) que no estiguessin inscrites anteriorment. 

 Quan un jugador sigui declarat baixa de la prova de dobles per ser substituït, 
caldrà que sigui baixa del campionat, no de la prova. 

 Benjamí Masc. i Fem.: Inscripció Lliure 
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 La FCTT es reserva la possibilitat d’augmentar el nombre de parelles a les 
proves de dobles, sempre i quan la configuració d’horaris i taules ho permeti.  
 
 
Altres consideracions: 

 Per inscriure un jugador a qualsevol competició, el seu club ha d’haver 
sol·licitat, com a mínim 48 hores abans del tancament de la inscripció, l’Alta 
Federativa, a la fi i efecte de tenir comprovada la seva identitat i categoria d’edat i 
assignat un número personal per a poder fer la inscripció. De la mateixa manera, 
haurà de tenir tramitada la llicència 24 hores abans del tancament de la inscripció. 

 La competició es disputarà mitjançant eliminatòries directe. Els encontres es 
disputaran al millor de 5 jocs.  

 Per a que se celebri una prova, haurà d’haver un mínim de 6 inscripcions en el 
moment del tancament de la inscripció 

 És incompatible inscriure un jugador/a a la prova d’individuals i/o dobles Sub-
21 i a la prova d’individuals i/o dobles Infantils. 

 És incompatible inscriure un jugador/a a la prova d’individuals i/o dobles 
Juvenils i a la prova d’individuals i/o dobles Alevins. 

 Els jugadors estrangers i els comunitaris no podran participar en el Campionat 
de Catalunya per Edats, excepte: ”Podran participar en les proves d’individuals i 
dobles i en les d’equips,  tots els jugadors menors de 16 anys que, no tenint la 
nacionalitat espanyola,  acreditin mitjançant les certificacions oficials oportunes,  
tenir residència legal a Espanya i estar escolaritzats en el curs actual en qualsevol 
centre oficial, públic o privat del territori espanyol. A aquests efectes, es consideren 
jugadors menors de 16 anys tots aquells que no hagin complert 17 anys abans del 
31 de desembre.  

 Els jugadors sense nacionalitat espanyola majors de 16 anys, es a dir, els que 
hagin complert 17 anys abans del 31 de desembre o els compleixin durant l’any 
següent, no podran participar en les proves d’individuals i dobles, però sí podran 
disputar la prova d’equips de clubs, amb les limitacions que s’estableixin per a 
jugadors estrangers; aquests jugadors hauran  també de complir els requisits 
d’acreditar, de la mateixa manera, tenir la residencia legal a Espanya i estar 
escolaritzats en el present curs en qualsevol centre oficial, públic o privat, del 
territori espanyol.” Hi ha una excepció que es detalla en el següent punt. 

 La Federació Catalana, previ sol·licitud expressa, per escrit i justificant tenir 
sol·licitada la Nacionalitat Espanyola, podrà facultar, mitjançant una autorització 
especial, la participació a les proves d’individuals i de dobles, així com les d’equips 
sense ocupar plaça d’estranger a aquells jugadors que no hagin exhaurit la 
categoria Juvenil, tot això sempre referit a les competicions d’àmbit estrictament 
català. 

 El sorteig de la prova de dobles se celebrarà en el mateix campionat, amb el 
darrer rànquing publicat i no amb el de la data de tancament d’inscripcions. 
 

 
EQUIPS 
Conté les modificacions aprovades per JD, per aplicar a partir de la temporada 
2014/2015, publicades a la circular núm. 30 v2 de data 18/07/2014. Conté les 
modificacions aprovades per JD, per aplicar a partir de la temporada 2015/2016, 
publicades a la circular núm. 33, de data 25/04/2015. 
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Conté les modificacions aprovades per JD de data 21/07/2016, per aplicar a partir 
de la temporada 2016/2017. 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 18/07/2018, per aplicar a partir 
de la temporada 2018/2019 
 
Contingents de participació i classificació: 

 Sub 21 Masc., Juvenil Masc., Infantil Masculí, Infantil Masc. i Aleví Masc.: 
Inscripció lliure. Els 4 millors equips, atenent el rànquing dels seus integrants, 
passaran a la Fase Final directament, sense jugar la 1a Fase. La Fase Final la 
integraran els 4 equips classificats per rànquing, més 8 equips provinents de la 1a 
Fase que es convocarà. 

 Sub 21 Fem., Juvenil Fem., Infantil Fem. i Aleví Fem., Inscripció lliure. Els 4 
millors equips, atenent el rànquing dels seus integrants, passaran a la Fase Final 
directament, sense jugar la 1a Fase. La Fase Final la integraran els 4 equips 
classificats per rànquing, més 4 equips provinents de la 1a Fase que es convocarà. 

 Les entitats organitzadores NO tenen reservada plaça a la Fase Final. Per tant, 
si s’escau, han de disputar la 1a Fase. 

 Benjamí Masc. i Fem.: Inscripció Lliure 

 La FCTT es reserva la possibilitat d’augmentar el nombre d’equips participants 
en el cas que atorgui alguna “Wild Card” per motius tècnics i sempre que la 
configuració d’horaris i taules ho permeti. 
 
Sistemes de joc: 

 Sub 21 Masc., Juvenil Masc., Infantil Masc. i Aleví Masc: Sistema “Copa del 
Món” , mínim TRES jugadors: A-X / B-Y / C-Z / A-Y / B-X. Cada equip podrà estar 
format per un mínim de 3 jugadors i un màxim de 5 jugadors, prèviament inscrits. 

 Benjamí Masc. i Fem.: Sistema “Corbillon”, mínim DOS jugadors/es: A-X / B-Y / 
db-db / A-Y / B-X. Cada equip podrà estar format per un mínim de 2 jugadors i un 
màxim de 5 jugadors/es,  

 Sub 21 Fem., Juvenil Fem., Infantil Fem., Aleví Fem.: Sistema “Corbillon”, 
mínim DOS jugadores: A-X / B-Y / db-db / A-Y / B-X. Cada equip podrà estar format 
per un mínim de 2 jugadores i un màxim de 5 jugadores,  
 
Altres consideracions: 

 Per inscriure un jugador a qualsevol competició, el seu club ha d’haver 
sol·licitat, com a mínim 24 hores abans del tancament de la inscripció, l’Alta 
Federativa, la llicència federativa a la fi i efecte de tenir comprovada la seva identitat 
i categoria d’edat i assignat un número personal per a poder fer la inscripció. De la 
mateixa manera, haurà de tenir tramitada la llicència 24 hores abans del tancament 
de la inscripció. 
 En els Campionats que sigui permès inscriure més d’un equip per categoria, 

els jugadors inscrits en un equip no podran ser alineats en un altra equip de la 
mateixa categoria. Les Fases Prèvies formen part del campionat. 
 A la modalitat per equips, queda limitada la participació, com a màxim, a UN 

jugador/a sense nacionalitat espanyola per equip. (Vegeu, però, el text que hi ha a 
l’apartat “INDIVIDUALS”, que es refereix a l’excepció dels menors de 16 anys 
escolaritzats i amb residència  legal a Espanya.) 

 A la competició Sub 21 per Equips NO SERÀ obligatori la inscripció i 
participació d’un jugador / jugadora d’edat Sub 21. Això significa, per exemple, que 
un equip Sub 21 masculí pot estar integrat per tres (nois) jugadors juvenils o inferior 
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categoria d’edat o que un equip Sub 21 femení pot estar integrat per dos (noies) 
jugadores juvenils o de categoria d’edat inferior. 

 Queda derogada la norma que permetia la inscripció de jugadors i jugadores  
de diferents clubs a la prova d’Equips de totes les competicions de joves. 

 Si la competició per equips de la categoria Sub-21 no es pogués celebrar per 
manca d’equips inscrits, l’organització es reserva la possibilitat de convocar una 
prova paral·lela de categoria Sub-23, però aquesta prova no tindrà la consideració 
de Campionat de Catalunya. 

 L’esquema de la 1a Fase, s’establirà en funció del nombre d’equips inscrits, 
per tal de poder classificar els equips per a la Fase Final. Sempre que sigui 
possible, serà mitjançant grups. 

 La Fase Final de les categories masculines (Sub 21, Juvenil, Infantil i Aleví), el 
sistema de joc serà per eliminatòria directa, amb els 4 equips classificats per 
rànquing que seran situats directament a 1/4 de final. Els 8 equips restants, iniciaran 
la competició a 1/8. Els perdedors jugaran un encontre de consolació per determinar 
els 9ns classificats. 

 La Fase Final de les categories femenines es disputaran mitjançant 
eliminatòries i es disputaran les diferents posicions. 

 És incompatible inscriure un jugador a la prova d’equips Sub-21 i a la prova 
d’equips Infantils conjuntament. 

  És incompatible inscriure un jugador a la prova d’equips Juvenils i a la prova 
d’equips Alevins conjuntament. 

 La prova d’equips del Campionat de Catalunya Benjamí, tant masculí com 
femení, es disputarà mitjançant grups a la 1a Fase i després es disputarà la Fase 
Final amb els classificats. S’adaptarà segons el nombre d’inscrits, ja que la 
inscripció és lliure. 

 Es determinaran 4 caps de sèrie per a la Fase Final, segons el darrer 
rànquing publicat en el moment del tancament de la inscripció.  

 Per a que se celebri una categoria d’equips, ha de comptar amb un mínim de 6 
equips en categories masculines i 3 equips en categories femenines. (En aquest 
darrer cas, la competició es disputaria mitjançant un grup únic de tres equips). 

 Per a poder inscriure una entitat més d’un equip a una categoria, haurà 
d’aportar un mínim de 8 jugadors susceptibles de ser alineats per a les competicions 
que es disputin amb tres jugadors. Per a les competicions que es disputin amb el 
sistema Corbillon, hauran d’aportar com a mínim 6 jugadors que puguin ser alineats. 

 Per motius de força major justificada, les entitats podran incorporar un màxim 
de 2 jugadors no inscrits prèviament, en els equips (una vegada tancades les 
inscripcions), comunicant-ho per escrit adreçat al Delegat Federatiu del Campionat, 
sempre i quan no ultrapassi el nombre màxim de jugadors inscrits (pot donar de 
baixa el/s jugadors necessaris per a la nova/s inclusions). Aquesta incorporació no 
comportarà revisió del rànquing de l’equip i NOMÉS podran incorporar-se jugadors 
que per categoria, edat i no-participació en altres equips del mateix campionat, 
puguin ser declarats elegibles. En el cas de més d’un equip inscrit a la mateixa 
categoria, no és permés canviar jugadors d’un equip a un altra.   
 

 
CLASSIFICATORIS I 1a FASE 
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  En una data de tall que es comunicarà per Circular informativa, es determinarà 
aquells jugadors que tenen reservada plaça per rànquing, segons els contingents 
establerts i independentment de resultats posteriors que determinin un canvi a la 
seva posició del rànquing. Una vegada publicada aquesta llista, les 
Representacions Territorials (RRTT) disposaran de la informació necessària per a 
desenvolupar els seus sistemes de classificació per a les places atorgades a les 
RRTT i els serà comunicada la data límit per a la comunicació a la FCTT de les 
llistes de jugadors classificats a les RRTT. Arribat aquest moment. s’obrirà la 
inscripció a les proves d’individuals i de dobles dels campionats, inscripció que 
hauran de formular TOTS els jugadors classificats per rànquing, més TOTS els 
jugadors classificats a través de les RRTT més TOTS els jugadors que vulguin 
participar a la 1a Fase dels Campionats (la data de la qual ja estarà prevista). 

 A la 1a Fase es classificaran els jugadors fins a arribar al nombre de jugadors 
previstos en el contingent de cada categoria i establir l’ordre dels reserves.  (En cas 
d’ostentar la mateixa posició, es prioritzarà el de millor rànquing dels empatats). 

 Les places atorgades directament a les RRTT seguiran la proporció del 
nombre de llicències de les mateixes.  

 Amb anterioritat a la data de tancament d’inscripcions,  la FCTT publicarà 
mitjançant circular informativa, el nombre de places disponibles per a les RRTT. 

o Sub-21 Masc i Fem: No hi ha 1a Fase. La classificació és únicament per 
rànquing o per designació de la CT. 
o Juvenil Masculí: 16 places per classificatoris de la RRTT; 14 (+2?) places 
per 1a Fase. 
o Juvenil Femení:  8 places per classificatoris de la RRTT; 6 (+2?) places 
per 1a Fase. 
o Infantil Masculí: 16 places per classificatoris de la RRTT; 14 (+2?) places 
per 1a Fase. 
o Infantil Femení: 8 places per classificatoris de la RRTT; 6 (+2?) places per 
1a Fase. 
o Aleví Masculí: 16 places per classificatoris de la RRTT; 14 places per 1a 
Fase. 
o Aleví Femení: 8 places per classificatoris de la RRTT; 6 (+2?) places per 
1a Fase. 

 En aquelles categories que no sigui necessària la disputa de classificatoris o 1a  
Fase, aquestes no seran convocades. 

 

TROFEUS 

 S’atorgaran trofeus als TRES primers classificats de les proves d’equips. Si no 
es disputés el 3r i 4t lloc, s’atorgarien trofeus als QUATRE primers classificats. 

 S’atorgaran medalles als cinc integrants dels equips de 3 jugadors i quatre 
integrants dels equips de 2 jugadors/es. 

 S’atorgaran trofeus als quatre millors classificats de les proves d’individuals. 

 S’atorgaran trofeus als quatre millors classificats de les proves de dobles. 
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INCOMPARESCÈNCIES INJUSTIFICADES RETIRADES DE LA 
COMPETICIÓ. 

 Aquells entitats que no es presentin al campionat, sense haver comunicat la 
baixa per escrit abans de les 18:00 hores del dijous anterior a la data de 
celebració del campionat, incorreran en falta greu de disciplina esportiva i podran 
ser sancionats amb 60,00 € per la no presentació a la prova d’equips i amb 
10,00 € per cada “no presentat” a les proves d’individuals i de dobles. Els 
jugadors “no presentats” injustificadament, podran ser sancionats amb la 
inhabilitació per a disputar el campionat de la següent temporada. 

 A les competicions que es disputin encontres per establir les posicions o 
encontres de consolació, la no-presentació dels equips als encontres publicats 
en calendari, sense la notificació prèvia, per escrit, a la Direcció del Campionat, 
amb la suficient antelació per poder avisar a l’equip contrari de la no-celebració 
de l ‘encontre, podrà suposar l’obertura d’expedient disciplinari per retirada 
de la competició o incomparescència injustificada. 

 

DIRECCIÓ TÈCNICA DELS CAMPIONATS 

 Delegat Federatiu. La Federació Catalana de Tennis de Taula nomenarà un 
Delegat Federatiu que tindrà cura del desenvolupament de la competició. 

 Jutge-àrbitre i àrbitres. El Comitè Tècnic Català d’Àrbitres proposarà un Jutge 
Àrbitre, el qual vetllarà, en lo possible, per l’aplicació i compliment del reglament 
tècnic de joc. Les decisions respecte al reglament tècnic de joc seran 
inapel·lables. 

 Jurat. Estarà format per un membre del Comitè Català de Competició i Disciplina 
Esportiva o per persona delegada pel mateix, un participant del campionat 
(jugador, delegat, entrenador, directiu de club) i pel Jutge-àrbitre. L’esmentat 
Jurat serà presidit pel membre del Comitè Català de Competició i Disciplina 
Esportiva o persona designada pel mateix. 

 

INSCRIPCIONS I SORTEIG 

 Per a poder inscriure’s en qualsevol prova d’aquests campionats, els/les 
jugadors/es han d’haver diligenciat la seva llicència esportiva de jugador (per 
l’entitat en la qual vulguin participar) abans de la data de tancament de la 
inscripció. 

 Tots els equips, els individuals i els dobles, s’inscriuran, en temps i forma, a la 
FCTT, inclòs aquells que passaran a disputar els classificatoris o 1a Fase, en 
qualsevol de les modalitats. 

 Els sortejos se celebraran segons la normativa de sortejos de les competicions 
catalanes, atenent el rànquing dels jugadors i no el club o la Territorial de 
procedència. En el cas d’inscripció en una categoria de equips “A” i equip “B”, 
aquests no podran ser sortejats en el mateix grup o a la primera eliminatòria. 

 Els calendaris de joc, les normatives específiques, les circulars informatives i els 
llistats de classificats, seran publicats al web de la Federació Catalana de Tennis 
de Taula (www.fctt.cat). No s’enviaran els calendaris per correu. 
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CLASSIFICATORIS DE LES TERRITORIALS 

 Les Representacions Territorials comunicaran els jugadors classificats a la seva 
Territorial, com a màxim, la data fixada en circular informativa. 

 En el cas que una Representació Territorial no fes ús de les seves places, 
aquestes passaran al contingent de classificats per la Fase de Repesca. 

 

ENTRADA EN VIGOR I CADUCITAT DE LA NORMATIVA. 

 Aquesta normativa és aplicable la temporada 2019/2020. Quedarà publicada al 
web de la FCTT i tindrà vigència fins que no sigui substituïda o modificada per 
una versió posterior.  
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6.- NORMATIVA DEL TOP CATALÀ 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 21/07/2016, per aplicar a partir 
de la temporada 2016/2017. 

Proves convocades 

Top Benjamí Masculí i Femení 
Top Aleví Masculí i Femení 
Top Infantil Masculí i Femení 
Top Juvenil Masculí i Femení 
Top Absolut Masculí i Femení 
Top Adaptat 
 

 El TOP Català se celebrarà, agrupant les categories. 

 Serà incompatible disputar el Top Benjamí i l’Infantil així com també serà 
incompatible disputar el Top Aleví i el Juvenil. En funció de les disponibilitats de 
dates, el Top Absolut se celebrarà agrupat amb la categoria Adaptada.   

Participació. 

 Participaran 8 jugadors per cada prova masculina i 8 jugadores per cada prova 
femenina. Hauran de tenir llicència tramitada per la FCTT (per un club o de 
caràcter independent). 

 La Comissió Tècnica de la FCTT es reserva la possibilitat de convidar algun 
jugador/a amb una “wild card” sempre que les places del TOP no s’haguessin 
cobert amb els quinze primers jugadors del rànquing català. 

 En el rànquing català, cada prova només puntua a la seva categoria. 

Sistema de competició. 

 La competició es disputarà pel sistema de lliga de tots contra tots en cada prova. 
Els partits es jugaran al millor de 5 jocs (3 guanyats). 

 S’atorgaran 2 punts per partit guanyat i 1 punts per partit perdut. En cas de no 
presentat (W.O.) es restarà 1 punt (total 0 punts).  

 Si un jugador acumula 3 W.O. quedarà exclòs de la competició i es consideraran 
nuls tots els encontres que hagi realitzat, sempre i quan no hagi disputat la 
meitat dels partits (4 partits en nois i 4 en noies). 

Inscripcions i calendaris 

 Per inscriure un jugador a qualsevol competició, el seu club ha d’haver sol·licitat, 
com a mínim 24 hores abans del tancament de la inscripció, l’Alta Federativa, la 
llicència federativa a la fi i efecte de tenir comprovada la seva identitat i 
categoria d’edat i assignat un número personal per a poder fer la inscripció. De 
la mateixa manera, haurà de tenir tramitada la llicència 24 hores abans del 
tancament de la inscripció.  

 Tots els participants en el Tops hauran de realitzar la corresponent inscripció, 
per escrit, abans de la data fixada a la convocatòria. Els jugadors podran jugar a 
més d’una categoria, si hi tenen dret per rànquing, La puntuació obtinguda a les 
categories Benjamí, Aleví, Infantil i Juvenil, només seran sumades a les 
puntuacions de cadascuna de les categories. 

 El dimecres anterior a la celebració de la competició es realitzaran els quadres 
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definitius, tenint en compte que els jugadors del mateix club jugaran els primers 
partits entre ells. Els calendaris de joc seran publicats al tauler d’anuncis de la 
FCTT i al web de la Federació Catalana de Tennis de Taula (http://www.fctt.cat). 

Direcció Tècnica 

 La Federació catalana de Tennis de Taula anomenarà un Delegat Federatiu, el 
qual tindrà cura del desenvolupament de la competició. 

 També designarà un Jutge-Àrbitre, el qual serà la màxima autoritat en les 
decisions respecte del Reglament Tècnic de Joc, sent les seves decisions 
inapel·lables. 

 Igualment, es designarà un Jurat format per 3 membres, entre els quals i 
figuraran el Delegat Federatiu, el Jutge-Àrbitre i un tercer integrant escollit entre 
els participants del campionat. 

Incomparescències i retirades injustificades 

 Aquells clubs amb jugadors que no es presentin el dia de la competició sense 
haver comunicat la baixa per escrit abans de les 18:00 hores del dimecres 
anterior a la disputa del Top, seran sancionats amb una sanció del doble del 
preu de  la inscripció per a cada jugador “no presentat”. Es fixa un termini de 72 
hores (fins les 8:00 hores del dimecres posterior) per a poder fer al·legacions, 
per escrit, per justificar el “no presentat”. El Comitè de Competició estudiarà les 
al·legacions presentades abans de determinar si s’escau o no sanció. Els 
jugadors “no presentats” injustificadament, podran ser sancionats amb la 
inhabilitació per a disputar el campionat de la següent temporada.  

 

ENTRADA EN VIGOR I CADUCITAT DE LA NORMATIVA. 

 Aquesta normativa és aplicable la temporada 2019/2020. Quedarà publicada al 
web de la FCTT i tindrà vigència fins que no sigui substituïda o modificada per 
una versió posterior.  

http://www.fctt.org/
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7.- CAMPIONATS DE CATALUNYA ABSOLUT I “B” 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 21/07/2016, per aplicar a partir 
de la temporada 2016/2017. 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 18/07/2018, per aplicar a partir 
de la temporada 2018/2019 
 

Estructura del Campionat de Catalunya “B” (masculí) 
 En una primera fase, s’agruparà els equips en grups de 3 equips. El primer 

classificat de cada grup passarà a la següent fase. El segon classificat de cada 
grup disputarà un encontre de posicionament. Amb aquesta distribució, es 
garanteix la disputa d’un mínim de 3 encontres. 

 Finalment, ja per eliminatòria directa, la competició es desenvoluparà fins a 
proclamar un campió. Els 4 primers classificats tindran dret a inscriure’s per a 
disputar el Campionat de Catalunya Absolut “A”, independentment de quina sigui 
la seva categoria. (El preu de la inscripció al Campionat de Catalunya Absolut 
“A” tindrà una bonificació) 

 Es podrà inscriure més d’un equip per entitat, però només es garanteix 1 equip 
per entitat i els altres es consideraran reserves. (S’utilitzaran per ordre de 
categoria i en cas d’igualtat de categoria, per sorteig). 

 Tots els encontres seran arbitrats pels propis participants, amb la supervisió d’un 
Delegat Federatiu i d’un Jutge-Àrbitre designats per la FCTT. 

 El sistema de joc de la prova d’equips serà el Swaythling tipus “Copa del Món” (3 
jugadors). 

 Els partits es disputaran al millor de 5 jocs i els encontres es donaran per 
acabats quan un equip assoleixi la tercera victòria. 

 Cada equip podrà estar format per un màxim de 5 jugadors i un mínim de 3 
jugadors. 

 Es disputarà una competició d’individuals per a un màxim de 4 jugadors per 
equip participant, que es disputarà amb una primera fase en grups de 3 jugadors 
i la resta de la competició en eliminatòria directa. Els encontres seran arbitrats 
pels propis jugadors. Per a una millor conducció de la competició, el jugador que 
perdi l’encontre a la fase d’eliminatòries, vindrà obligat a romandrà a la taula per 
fer les tasques d’àrbitre del següent partit. 

 Es disputarà una competició de dobles, per a un màxim de 2 parelles per equip 
participant. Tota la competició es disputarà per eliminatòria directa.  

 En el Campionat de Catalunya “B” no podran participar jugadors que tinguin 
“status” de 1a Estatal masculina o superior, els quals es podran inscriure al 
Campionat de Catalunya Absolut. 

 Els 8 millors classificats de la prova individual, obtindran el dret d’inscriure’s al 
Campionat de Catalunya Absolut “A” individual, independentment del rànquing 
que tinguin. (El preu de la inscripció al Campionat de Catalunya Absolut “A” 
estarà bonificat). 

 Les 4 millors parelles de dobles de la prova de dobles, el dret d’inscriure’s al 
Campionat de Catalunya Absolut “A” de dobles.  (El preu de la inscripció al 
Campionat de Catalunya Absolut “A” estarà bonificat). 
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 La competició reservarà les quatre sessions del cap de setmana (diumenge 
tarda inclòs), per bé que si el nombre d’inscripcions ho permet, finalitzaria el 
diumenge al migdia. 

 Si el nombre d’inscripcions supera el llindar de taules previstes (16 taules), es 
podria habilitar una segona seu per a les dues primeres sessions del campionat 
(dissabte) i les sessions finals es desenvoluparien a la seu principal (encara per 
determinar). 

 A la prova d’equips, es limita la participació dels jugadors “no nacionals” a un per 
equip. (S’exceptuen els que la normativa permet als menors d’edat 
escolaritzats). 

 Per motius de força major justificada, les entitats podran incorporar un màxim de 
2 jugadors no inscrits prèviament, en els equips (una vegada tancades les 
inscripcions), comunicant-ho per escrit adreçat al Delegat Federatiu del 
Campionat, sempre i quan no ultrapassi el nombre màxim de jugadors inscrits 
(pot donar de baixa el/s jugadors necessaris per a la nova/s inclusions). Aquesta 
incorporació no comportarà revisió del rànquing de l’equip i NOMÉS podran 
incorporar-se jugadors que per categoria, edat i no-participació en altres equips 
del mateix campionat, puguin ser declarats elegibles. En el cas de més d’un 
equip inscrit a la mateixa categoria, no és permés canviar jugadors d’un equip a 
un altra.  El Campionat de Catalunya Absolut “B”, als efectes d’intercanvi de 
jugadors entre els equips inscrits, es considera el mateix campionat. 

 Inscripció mínima: Per a que se celebri una prova, caldrà un mínim de inscrits: 
o Equips masculins:  6 equips 
o Individuals:    6 jugadors 
o Dobles   6 parelles 

 

Estructura del Campionat de Catalunya “B” (femení) 

 Podran inscriure’s equips formats per jugadores que no tinguin l’status de 
Superdivisió Femenina o de Divisió d’Honor Femenina. 

 Inscripció mínima: Per a que se celebri una prova, caldrà un mínim d’inscrits: 
o Equips femenins:  4 equips 
o Individuals:    6 jugadores 
o Dobles   6 parelles 

 Sistema de joc per equips: Corbillon. (2 individuals, 1 doble i 2 individuals). 

 Cada equip podrà estar format per un màxim de 4 jugadores i un mínim de 2 
jugadores. 

 Atenció, es classificaran per disputar el Campionat de Catalunya “A” el nombre 
d’equips fins a completar un contingent de 8 equips. Els equips classificats per a 
disputar el Campionat “A”, hauran de tenir en compte que aquest últim se 
celebra mitjançant el sistema de “Copa del Món” i que hauran de disposar d’un 
mínim de 3 jugadores per a inscriure’s i participar.  

Estructura del Campionat de Catalunya “A” (masculí) 

Conté les modificacions aprovades per JD, per aplicar a partir de la temporada 
2014/2015, publicades a la circular núm. 30 v2 de data 18/07/2014 

 Podran participar els equips representatius de les entitats que tinguin equip a la 
Superdivisió Estatal Masculina, Divisió d’Honor Estatal Masculina i Primera 
Divisió Estatal Masculina.  
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 Les entitats podran participar amb més d’un equip si tenen més d’un equip a les 
Lligues Estatals fins a PDM o si classifiquen un altre equip a través del 
Campionat de Catalunya “B”.  

 També obtindran el dret a inscriure’s els 4 millors classificats del Campionat de 
Catalunya “B” per equips. 

 Cada equip podrà estar format per un màxim de 5 jugadors i un mínim de 3 
jugadors. 

 El sistema de joc de la prova d’equips serà el Swaythling tipus “Copa del Món” (3 
jugadors). 

 Els partits es disputaran al millor de 5 jocs i els encontres es donaran per 
acabats quan un equip assoleixi la tercera victòria.  

 Es disputarà una competició d’individuals per a un màxim de 3 jugadors per 
equip participant, que es disputarà amb una primera fase en grups de 3 jugadors 
i la resta de la competició en eliminatòria directa. Si el nombre d’inscripcions o 
permet, es completaria la prova individual amb els 4ts jugadors dels equips o se 
sortejarien el nombre de places disponibles. 

 També podran inscriure’s jugadors que no participin per equips, sempre que 
tinguin “status” de jugador de 1a Estatal Masculina o estiguin entre els 32 millors 
jugadors del rànquing Català Absolut. 

 La Comissió Tècnica es reserva DUES places d’invitació per aquells jugadors, 
que prèviament ho hagin sol·licitat i no estiguin inclosos en els casos anteriors. 

 Es disputarà una competició de dobles, per a un màxim de 2 parelles per equip 
participant. Tota la competició es disputarà per eliminatòria directa.  

 Els 8 millors classificats de la prova individual del Campionat de Catalunya “B”, 
obtindran la possibilitat d’inscriure’s al Campionat de Catalunya Absolut “A” 
individual, independentment del rànquing que tinguin. 

 Les 4 millors parelles de dobles de la prova de dobles del Campionat de 
Catalunya “B”, obtindran la possibilitat d’inscriure’s al Campionat de Catalunya 
Absolut “A” de dobles. 

 Per a la disputa de la competició es reservarà les quatre sessions del cap de 
setmana (diumenge tarda inclòs), per bé que si el nombre d’inscripcions ho 
permet, finalitzarà el diumenge al migdia. 

 Es limita la participació dels jugadors “no nacionals” a un per equip, excepte les 
excepcions que recull la normativa sobre els menors d’edats escolaritzats. 

 Al Campionat de Catalunya Absolut Masculí, els 16 jugadors amb millor 
rànquing, no disputaran la 1a Fase de grups. Passaran directament al quadre 
final. 

Estructura del Campionat de Catalunya “A” (femení) 

 Inscripció mínima: Per a que se celebri una prova, caldrà un mínim de inscrits: 
o Equips femenins:  3 equips 
o Individuals:    6 jugadores 
o Dobles   6 parelles 

 Sistema de joc per equips: Swaythling tipus “Copa del Món” (3 jugadores).Cada 
equip podrà estar format per un màxim de 4 jugadores i un mínim de 3 
jugadores. 

 A la prova d’equips podran participar els equips de Superdivisió Femenina, els 
de Divisió d’Honor Femenina i els millors classificats del Campionat de 
Catalunya “B” fins a completar els 8 equips. 
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 A la prova d’individuals, podran participar les jugadores amb “status” de 
Superdivisió Femenina, Divisió d’Honor Femenina, les 8 millors classificades del 
Campionat de Catalunya “B” i aquelles jugadores situades entre 12 millors del 
rànquing Català Absolut. 

 La Comissió Tècnica es reserva DUES places d’invitació per aquelles jugadores, 
que prèviament ho hagin sol·licitat i no estiguin incloses en els casos anteriors. 

 A la prova de dobles, podran participar dues parelles per equip participant. 
Parelles formades per jugadores amb “status” de Superdivisió Femenina i o 
Divisió d’Honor Femenina que no participin a la prova d’equips, també seran 
admeses.  

 Al Campionat de Catalunya Absolut Femení, les 4 jugadores amb millor 
rànquing, no disputaran la 1a Fase de grups. Passaran directament al quadre 
final.  
 

Normativa comuna 

 Per inscriure un jugador a qualsevol competició, el seu club ha d’haver sol·licitat, 
com a mínim 24 hores abans del tancament de la inscripció, l’Alta Federativa, la 
llicència federativa a la fi i efecte de tenir comprovada la seva identitat i 
categoria d’edat i assignat un número personal per a poder fer la inscripció. De 
la mateixa manera, haurà de tenir tramitada la llicència 24 hores abans del 
tancament de la inscripció. 

 En els Campionats que sigui permès inscriure més d’un equip per categoria, els 
jugadors inscrits en un equip no podran ser alineats en un altra equip de la 
mateixa categoria. Les Fases Prèvies formen part del campionat. El Campionat 
de Catalunya Absolut “B”, als efectes d’aquesta normativa, és classificatori pel 
Campionat de Catalunya Absolut “A” i també li és d’aplicació. 

 Per motius de força major justificada, les entitats podran incorporar un màxim de 
2 jugadors no inscrits prèviament, en els equips (una vegada tancades les 
inscripcions), comunicant-ho per escrit adreçat al Delegat Federatiu del 
Campionat, sempre i quan no ultrapassi el nombre màxim de jugadors inscrits 
(pot donar de baixa el/s jugadors necessaris per a la nova/s inclusions). Aquesta 
incorporació no comportarà revisió del rànquing de l’equip i NOMÉS podran 
incorporar-se jugadors que per categoria, edat i no-participació en altres equips 
del mateix campionat, puguin ser declarats elegibles. En el cas de més d’un 
equip inscrit a la mateixa categoria, no és permés canviar jugadors d’un equip a 
un altra.  El Campionat de Catalunya Absolut “B”, als efectes d’intercanvi de 
jugadors entre els equips inscrits, es considera el mateix campionat. 

 Els jugadors catalans (empadronats a Catalunya) que juguin en equips d’altres 
comunitats autònomes o a l’estranger, podran participar en el Campionat de 
Catalunya, en les proves d’individuals i en les de dobles, sempre i quan hagin 
diligenciat la llicència per la FCTT com a independents abans del tancament de 
les inscripcions i hi hagi places disponibles. 

 Les proves individuals seran puntuables pel rànquing català de cada jugador/a. 

 La participació de jugadors sense nacionalitat espanyola està restringida a les 
modalitats d’individuals i de dobles, excepte els casos que es contempla a les 
normatives referits als menors d’edat escolaritzats i sempre amb la corresponent 
autorització expressa.  
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 En el cas de participar al Campionat de Catalunya “B” i al Campionat de 
Catalunya Absolut “A”, només es tindrà en compte la puntuació més alta 
obtinguda. 

 Per al rànquing Català Absolut només és puntuable la prova individual.   

Direcció Tècnica 

 La Federació catalana de Tennis de Taula anomenarà un Delegat Federatiu, el 
qual tindrà cura del desenvolupament de la competició. 

 També designarà un Jutge-Àrbitre, el qual serà la màxima autoritat en les 
decisions respecte del Reglament Tècnic de Joc, sent les seves decisions 
inapel·lables.  

Incomparescències i retirades injustificades 

 Aquelles entitats que no es presentin al campionat, sense haver comunicat la 
baixa per escrit abans de les 18:00 hores del dijous anterior a la data de 
celebració del campionat, se’ls considerarà que cometen una falta greu de 
disciplina esportiva i podran ser sancionats amb una quantitat de 60,00 € per la 
no presentació a la prova d’equips i amb 15,00 € per cada “no presentat” a les 
proves d’individuals i de dobles. Els jugadors “no presentats” injustificadament, 
podran ser sancionats amb la inhabilitació per a disputar el campionat de la 
següent temporada. 

 A les competicions que es disputin encontres per establir les posicions o 
encontres de consolació, la no-presentació dels equips als encontres 
publicats en calendari, sense la notificació prèvia, per escrit, a la Direcció del 
Campionat, amb la suficient antelació per poder avisar a l’equip contrari de la 
no-celebració de l ‘encontre, podrà suposar l’obertura d’expedient 
disciplinari per retirada de la competició o incomparescència injustificada. 

 La no participació a la competició no suposarà el retorn de la inscripció, tret que 
la causa sigui imputable a l’organització (per exemple, per un canvi de dates de 
la competició). 

 

 Puntuació per al rànquing 

 La prova individual del Campionat de Catalunya “B” puntuarà per al Rànquing 
Català Absolut, segons el següent barem: 
o Coeficient d’edat: 15 
o Coeficient de dificultat: 0,20 
o Assignació de punts:   

 1r classificat 200 pts (x15 x0,20=) 600,00 pts 
 2n classificat 160 pts 480,00 pts 
 3r classificat 120 pts 360,00 pts 
 5è classificat  80 pts 240,00 pts 
 9è classificat 40 pts 120,00 pts 
 17è classificat 20 pts 60,00 pts 
 33è classificat 10 pts 30,00 pts 
 65è classificat 5 pts 15,00 pts 
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ENTRADA EN VIGOR I CADUCITAT DE LA NORMATIVA. 

 Aquesta normativa és aplicable la temporada 2019/2020. Quedarà publicada al 
web de la FCTT i tindrà vigència fins que no sigui substituïda o modificada per 
una versió posterior.  
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8.- NORMATIVA DEL RÀNQUING CATALÀ 

Objectius 

 Disposar de dades objectives actualitzades per determinar els caps de sèrie de 
les competicions individuals i per equips organitzades per la Federació. 

 Disposar d’un sistema de classificació dels jugadors/es catalans fàcil 
d’actualitzar, de controlar i de fer-ne el seguiment, tant per part de la FCTT com 
per part dels jugadors i dels entrenadors interessats. 

PRINCIPIS GENERALS 

 Es prendran com a dades computables les obtingudes de les competicions 
individuals oficials que se celebrin a Catalunya i a l’Estat Espanyol, així com el 
rànquing internacional i aquelles  que siguin proposades per la Comissió 
Tècnico-Esportiva de la FCTT abans del començament de cada temporada i 
publicades a la normativa de rànquing. 

 S’incorpora una puntuació en funció de la Lliga on juguen els jugadors i els 
percentatge de victòries aconseguides. 

 Es manté el 100 % de la puntuació de cada prova fins que sigui substituïda per 
la puntuació de l’any següent. 

 L’Open Catalunya Sènior “B”, passa a tenir un coeficient d’edat de 15 i un 
coeficient de dificultat de 0,60 (El resultat és el mateix que quan era coef. edat = 
9 i coef. dificultat = 1) 

 Els jugadors estrangers nacionalitzats o els provinents d’una altre Comunitat o 
Lliga Estrangera, els serà atorgada una puntuació original per tal situar-los en 
una posició en consonància amb el seu nivell en el rànquing. 

 El sistema d’atorgament de punts per cada competició i els barems els 
proposarà la Comissió Tècnico-Esportiva abans del començament de cada 
temporada i es publicaran a la normativa, amb la finalitat que tots els jugadors i 
entrenadors que ho desitgin puguin fer-ne el seguiment. 

 Al final de cada temporada, en funció de l’experiència acumulada i de les 
propostes i suggeriments rebuts, la Comissió Tècnico-Esportiva realitzarà els 
estudis i comprovacions necessaris per introduir, si cal, les correccions que 
puguin millorar l’eficàcia del sistema de càlcul del rànquing. 

 Cada competició tindrà tres barems a multiplicar: (puntuació, coeficient d’edat i 
coeficient de dificultat) 
o La puntuació obtinguda per una classificació (vegeu les puntuacions en 

l’apartat 3) (Exemple: 3r lloc en un Top són 120 punts). 
o El coeficient d’edat de la competició: (Exemple: 3r lloc en un top infantil = 

120 punts x 2 de coeficient de dificultat) 
 Taula de coeficients d’edat (Sempre compta la categoria d’edat més 

alta de les que poden participar en la competició): 

 SÈNIOR 15,00 

 OPEN CAT. Sènior “B” 15,00 

 SUB 21/23 9,00 

 JUVENIL 6,00 

 INFANTIL 2,00 

 ALEVÍ 1,00 

 BENJAMÍ 0,33 
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 VETERÀ +40 15,00 

 VETERÀ +50 6,00 

 VETERÀ +60 3,00 

 VETERÀ +65/+70 2,00 

 VETERÀ FEM 2,00 
o El coeficient de dificultat de la competició. Per cada competició hi haurà 

un coeficient segons la seva dificultat: (Exemple: 3r del Top Català Infantil = 
120 x 2 x 2 = 480 punts ) (Exemple: 1/8 dels Campionats de Catalunya 
Juvenils = 40 x 6 x 2 = 480 punts ) 
 Taula de coef. de dificultat                 EDATS        SENIOR       VETERÀ  

 Camp. d’Espanya 4,00   

 Top Estatal 4,00  

 Torneig Estatal 4,00 0,50 0,50 

 Torneig Nacional 0,30 0,30 0,30 

 Torneig Zonal 2,00 0,10 1,00 

 Camp. de Catalunya 2,00 

 Camp. de Catalunya “B”  0,20 

 Top Català 2,00 

 Open de Vic ABS 1,00 

 Open de Vic CAT 0,25 

 Open de Vic Infantil 0,50 

 Open Catalunya SEN “A” 1,25 

 Open Catalunya SEN “B” 0,60 

 Open Catalunya (resta) 1,00 

 Open Benjamí  0,50 

 Open oficial RRTT (hom.) 1,00  1,00 

 Open de Club (hom.) 0,50  0,50 

SISTEMA PER ATORGAR LES PUNTUACIONS 

 PUNTUACIÓ PER ALS CAMPIONATS JUGATS PER ELIMINATÒRIES. Per 
cadascuna de les competicions computables, a excepció dels tornejos zonals, 
subestatals i estatals, Tops i Open Catalunya, s’atorga una puntuació a cada 
jugador en funció de la classificació obtinguda segons el següent barem: 
o 1r classificat 200,00 punts 
o 2n classificat 160,00 punts 
o 3r i 4t classificat 120,00 punts 
o 5ens (1/4 final) 80,00 punts 
o 9ens (1/8 final) 40,00 punts 
o 17ens (1/16 final) 20,00 punts 
o 33ens (1/32 final) 10,00 punts 
o 65ens (1/64 final) 5,00 punts 

ATENCIÓ: es donaran punts per un resultat sempre i quan el jugador hagi guanyat 
com a mínim un partit, a excepció dels caps de sèrie. Exemple: Si en una 
competició no hi ha fase prèvia i el jugador entra directament en el quadre en 1/32  
de final, els que perdin aquesta primera ronda no obtindran cap punt. Als 
Campionats de Catalunya per edats, sí que es puntuarà en funció de la classificació 
final, sense necessitat d’haver guanyat una eliminatòria. 
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 PUNTUACIÓ PER TORNEIG ZONAL, NACIONAL I ESTATAL. 
Pos Zonal Nacional Estatal 

1r. 200 200 200 

2n. 160 160 160 

3r. 130 130 120 

4t. 110 110 -,- 

5è. 95 95 80 

6è. 85 85 -,- 

7è. 75 75 -,- 

 8è. 65 65 -,- 

9è. 55 55 50 

10è 50 50 -,- 

11è 45 45 -,- 

12è 40 40 -,- 

13è.<->16è. 35 35 -,- 

17è.<->32è. 20     

33è.<->64è. 10     

        

17è.<->20è.    30   

21è.<->24è.    20   

25è.<->28è.    10   

29è.<->32è.    0   

        

17è.<->24è.     30 

25è.<->32è.     20 

33è.<->40è.     15 

41è.<->48è.      10 

 

 JUGADORS QUE PUNTUEN AL TORNEIG ZONAL. 
o Menys de 17 inscrits 8 
o Entre 17 i 32 inscrits 16 
o Entre 33 i 48 inscrits 24 
o Entre 49 i 80 inscrits 32 
o Entre 81 i 112 inscrits 48 
o Més de 112 inscrits 64 
En els Tornejos Zonals cada participant puntua només en la seva categoria. 

 PUNTUACIÓ ATORGADA EN ELS TOPS. 
o En els Tops Estatals, cada participant només puntua en la seva categoria. 
o La puntuació atorgada en els Tops, serà la següent en funció de la 

classificació obtinguda: 
 Campió 200,00 Setè 60,00 
 Sotscampió 160,00 Vuitè 50,00 
 Tercer  120,00 Novè 40,00 
 Quart  100,00 Desè 30,00 
 Cinquè 80,00 Onzè 20,00 
 Sisè  70,00 Dotzè 10,00 
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 PUNTUACIÓ ATORGADA EN L’OPEN CATALUNYA MASCULÍ 
o Veure apartat “Open Catalunya de la Normativa” 
o El jugador que assoleixi una categoria superior, rebrà a partir del 

següent Torneig de la mateixa temporada, un bonus de 50 x coeficient 
d’edat en cadascun dels tornejos següents, en la categoria que hagi 
deixat. També afecta als Sub 21 que assoleixin la categoría Sènior “A” 
(Només categories masculines). A partir de la temporada 2019/2020, 
s’aplicarà també a la categoria Benjamí Masculina 

 PUNTUACIÓ ATORGADA EN L’OPEN CATALUNYA FEMENÍ 
o Veure apartat “Open Catalunya de la Normativa”  

 PUNTUACIÓ DE CADA JUGADOR. 
o La puntuació total aconseguida per cada jugador serà la resultant de la 

suma dels punts obtinguts en totes les proves computables per cada 
actualització de rànquing. 

 RÀNQUING BASE INICIAL.  
o El rànquing inicial s’elaborarà a partir de les proves puntuables de l’any 

anterior, mantenint el 100,00 % fins a la celebració de cadascuna de les 
proves. 

 ACTUALITZACIÓ DEL RÀNQUING.  
o El rànquing s’actualitzarà després de la celebració de cada prova 

puntuable, tot substituint els punts aconseguits en la mateixa prova de la 
temporada anterior, pels obtinguts en la prova de la present temporada, per 
cada jugador, excepte en el cas expressat en el següent punt. 

o Els resultats en una prova no seran actualitzats fins que tots els jugadors 
inscrits i amb dret a participar-hi hagin completat la seva participació. 
Exemple: Si el Torneig Zonal Infantil i Juvenil és al novembre i el seu 
homònim Aleví i Sub 21/23 és al desembre, tots els resultats dels Tornejos 
Zonals s’actualitzaran després de la prova celebrada en darrer lloc. A 
mesura que es disputin les proves de la temporada en curs, se substituiran 
les puntuacions de la temporada anterior per les noves aconseguides. 

 JUGADORS SELECCIONATS, LESSIONATS I ALTRES.  
o Els jugadors/es que no puguin participar en una competició puntuable 

perquè hagin estat seleccionats per la FCTT o per la RFETM per participar 
en una competició d’igual o superior categoria, rebran els punts que els 
correspondria segons el seu lloc en el rànquing utilitzat en la prova. Els 
seus clubs hauran de fer la corresponent inscripció a la prova per la 
qual vulgui puntuar i fer constar que no hi participarà per haver estat 
seleccionat. Quan les inscripcions siguin a competicions estatals, caldrà 
fer la comunicació a la fctt per a sol·lclitar els punts de rànquing. 

o Excepcionalment, qualsevol jugador podrà sol·licitar a la Comissió de 
Rànquing que se li concedeixi puntuació per una prova determinada en la 
qual no ha pogut participar, sempre i quan aporti les proves que justifiquin 
la seva participació inexcusable en una prova no puntuable però de més 
nivell.      La Comissió de Rànquing ho valorarà i atorgarà la puntuació que 
estimi oportuna, sempre aplicant com a màxim la puntuació corresponent a 
la posició de rànquing entre els inscrits i aplicant un coeficient corrector. 
(valor predeterminat 50 %).  

o Els jugadors que per malaltia no puguin participar en una competició podran 
demanar que el Comitè de Rànquing els atorgui puntuació, amb les 
següents condicions: a) Ho sol·licitaran per escrit, aportant documentació 
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de la lesió o  malaltia, dins dels dos dies laborables següents a la data de la 
celebració de la competició. b) Hauran fet efectiva la inscripció dins dels 
terminis previstos. c) S’atorgaran el 50 % de la puntuació que assolirien si 
aconseguissin classificar-se en la posició corresponent al seu rànquing. 

o En cap cas es podran acumular els punts aconseguits per l’aplicació de 
bonificacions per malaltia, lesió o participació amb selecció o competició de 
categoria superior als aconseguits amb una altra prova que se celebri al 
mateix temps. 

 Els Clubs que presentin jugadors d’altres comunitats autònomes (tant si és a 
principi de temporada, com si és en el “mercat d’hivern”), hauran de sol·licitar 
expressament la concessió de la puntuació de rànquing en aquelles proves 
puntuables que hagués participat a nivell estatal, aportant les dades i 
classificació per a una comprovació posterior. De no fer-ho, no podran 
reclamar inclusió en el rànquing. 

 En casos excepcionals, no de caràcter personal, la Direcció Tècnica podrá 
aplicar punts de rànquing a jugadors en una competició. Per exemple: Per 
convocatòria per a taula Electoral d’Eleccions (d’obligat compliment i no 
substituïble)   

COMPETICIONS COMPUTABLES. 

 RÀNQUING ABSOLUT.  
Prova  Coeficient d’Edat Coeficient de nivell 
Lligues Estatals veure annex veure annex 
Camp. d’Espanya Absolut 15,00 4,00 
Top Estatal Absolut 15,00 4,00 
Torneig Estatal Absolut 15,00 0,50 
Torneig Nacional Absolut (repesca Z.) 15,00 0,30 
Torneig Zonal Absolut 15,00 0,10 
Camp. de Catalunya Absolut 15,00 2,00 
Camp. de Catalunya “B” 15,00 0,20 
Top Català Absolut 15,00 2,00 
Open Catalunya Sènior “A” 15,00 1,25 
Open Catalunya Sènior “B”  15,00 0,60 
Open Internacional de Vic 15,00 1,00 
Open Català de Vic 15,00 0,25 

o Puntuarà el rànquing estatal absolut x 1 
o Puntuarà el percentatge de victòries a les Lligues, segons barem que es 

publicarà apart.  
o Els jugadors que estiguin dins del rànquing mundial entre els 250 primers, 

se’ls atorgarà els punts x 3 de la puntuació ITTF.  
o S’ha modificat el coeficient de nivell del rànquing RFETM, atès que amb la 

inclusió del rànquing de les Lligues Estatals ja es tenen en compte els 
resultats. S’aplica multiplicat x 1 (0,1 x 10).  

 RÀNQUING SUB 21/23. 
Prova  
Camp. d’Espanya Individual Absolut 
Camp. d’Espanya Individual Sub21 / Sub23 
Top Estatal Absolut 
Top Estatal Sub21/23 
Torneig Estatal  



 
Normatives Específiques de la FCTT – Normativa del Rànquing Català 
Pag 42 de 65 – Versió 19/20.0 

Torneig Nacional  
Torneig Zonal  
Campionat de Catalunya Individual Absolut   
Campionat de Catalunya Individual Sub21 
Open Catalunya 
Open de Vic 

 RÀNQUING JUVENIL 
Prova  
Totes les que s’especifiquen al rànquing Sub21/23 
Campionat d’Espanya Individual Juvenil 
Campionat de Catalunya Individual Juvenil 
Top Català Juvenil  

 RÀNQUING INFANTIL 
Prova  
Totes les que s’especifiquen al rànquing Juvenil 
Campionat d’Espanya Individual Infantil 
Campionat de Catalunya Individual Infantil 
Top Català Infantil 
Open de Vic Infantil  

 RÀNQUING ALEVÍ I BENJAMÍ 
Prova  
Totes les que s’especifiquen al rànquing Infantil 
Campionat d’Espanya Individual Aleví 
Campionat d’Espanya Individual Benjamí 
Campionat d’Espanya Individual Infantil 
Campionat de Catalunya Individual Aleví 
Campionat de Catalunya Individual Benjamí 
Top Català Aleví 
Top Català Benjamí 
Open de Bagà Aleví 
Open de Cassà Aleví-Benjamí 
Open Benjamí de Badalona 
Altres possibles tornejos Alevins i Benjamins oficials de la FCTT   

 RÀNQUING VETERÀ 
o Pel rànquing veterà seran puntuables les competicions següents: 

 Campionat d’Espanya, categories +40, +50, +60 i +70 

 Torneig Estatal de Veterans 

 Torneig Nacional de Veterans 

 Torneig Zonal de Veterans 

 Campionat de Catalunya de Veterans, categories +40, +50, +60 i 
+65. 

 Open de Barcelona i Top de Barcelona 

 Totes aquelles proves que, prèvia sol·licitud, compleixin els requisits 
exigits i obtinguin l’homologació per part de la Comissió Tècnica de 
la FCTT.  

PROCEDIMENTS. 

 El rànquing actualitzat es publicarà oficialment en el termini màxim de 15 dies 
després de la celebració de cada prova puntuable i, en qualsevol cas, sempre i 
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quan hi hagi alguna variació.. Es publicarà al web de la FCTT, http://www.fctt.cat. 

 El rànquing a utilitzar per determinar els caps  de sèrie de qualsevol prova oficial 
de la FCTT serà l’últim oficialment publicat. Quan s’enviï als clubs la informació 
referent a la inscripció s’especificarà quin serà el rànquing a utilitzar per 
determinar-ne els caps de sèrie. 

 Per a determinar els caps de sèrie de les proves per equips organitzades per la 
FCTT es consideraran les puntuacions del rànquing actualitzat dels DOS primers 
jugadors/es de cada equip en les proves que els encontres es disputin pel 
sistema “Corbillon”, i dels TRES primers jugadors/es quan es disputin pel 
sistema Swaythling o qualsevol altre que precisi de tres jugadors.  

 Per a determinar els caps de sèrie de les proves de dobles organitzades per la 
FCTT es consideraran les puntuacions de rànquing dels DOS jugadors/es que 
formin la parella.  

 La comissió de rànquing estarà integrada per un mínim de tres persones, a 
proposta de la Comissió Tècnico-Esportiva i elecció de la Junta Directiva de la 
FCTT. 

 Les funcions d’aquesta Comissió de Rànquing són: 
o Fer el seguiment de l’evolució del rànquing. 
o Ajudar al responsable de mantenir actualitzat el ranquing 
o Estudiar el sistema utilitzat i les propostes de millorament que arribin a la 

Federació Catalana. 
o Elaborar propostes de millorament del sistema.  
o Presentar informe valorat de les propostes de modificació o millorament a la 

Comissió Tècnico-Esportiva i als òrgans directius de la FCTT, per a la seva 
aprovació. 

ENTRADA EN VIGOR I CADUCITAT DE LA NORMATIVA. 

 Aquesta normativa és aplicable la temporada 2019/2020. 

 Quedarà publicada al web de la FCTT i tindrà vigència fins que no sigui 
substituïda o modificada per una versió posterior.  

ANNEX 1 - Puntuació x Lligues Estatals.   

Glossari de normes bàsiques  

 S’atorgarà puntuació per Lligues Estatals a aquells jugadors que obtinguin punts 
a les Lligues Estatals. 

 Puntuació màxima: El jugador que obtingués un 100 % de punts a la Lliga de 
Superdivisió masculina amb un mínim de participació de 12 partits, obtindria 
15.000 punts. A partir d’aquesta puntuació màxima, hi ha una sèrie de càlculs 
reductors, en funció de la categoria de la Lliga Estatal, del nombre d’encontres 
jugats i guanyats.  

 La fórmula que es farà servir serà la següent: 
 

Punts lliga = 15.000 x % Partits guanyats x coef. categoria x coef. partits jugats 

 

 En el cas de jugadors que hagin participat a dues o més lligues dins la mateixa 
temporada, s’aplicaria la mitjana ponderada segons els partits jugats i es faria un 
seguiment individualitzat d’aquestos casos. Si fora precís per la complexitat de la 
situació, és faria una correcció manual, a proposta de la Comissió de Rànquing. 

http://www.fctt.org/
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 A partir de la temporada 2013/2014, es farà una sola actualització de rànquing 
en el que fa referència de la puntuació de les Lligues. 

 Els encontres de les Fases Finals no computaran per al rànquing. 

 Les jugadores femenines alineades a 3a Nacional masc. no rebran punts. 
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 Coeficients per partits jugats (En el cas de no haver disputat el nombre mínim de 
partits, es computarà els que restin per arribar al mínim com a partits perduts) 

 

Puntuació 1  Puntuació 2  Puntuació 3 
DHM, PDM, PDF, SDM, TDM 

 
SUM, SUF 

 
DHF 

Coeficient 
partits 
jugats 

 

 

Coeficient 
partits jugats 

SUPER 
  

Coeficient 
partits jugats  

 

<7 0%    <4 0%    <7 0%   

7 35%    4 30,00%    7 40,00%   

8 40%    5 37,14%    8 47,14%   

9 45%    6 44,29%    9 54,29%   

10 50%    7 51,43%    10 61,43%   

11 55%    8 58,57%    11 68,57%   

12 60%    9 65,71%    12 75,71%   

13 65%    10 72,86%    13 82,86%   

14 70%    11 80,00%    >13 100%   

15 75%    12 87,14%        

16 80%    13 94,29%        

17 85%    >13 100,00%        

18 90%             

19 95%             

>19 100%             

 

 

 

Annex 2 – TT Adaptat (v.1) 

SISTEMA PER ATORGAR LES PUNTUACIONS 

 
La Competició adaptada es puntuarà mitjançant les següents directrius: 

 Les competicions que es disputin mitjançant grups que classifiquin per a un 
quadre final o les que se celebrin per eliminatòria directa: 

o 1r  200 punts x factor competició (FC) x factor prova (FP)  
o 2n  160 punts x FC x FP 
o 3r/4t  120 punts x FC x FP 
o 5ens (1/4)  80 punts x FC x FP 
o 9ens (1/8)  40 punts x FC x FP 
o 17ens (1/16)  20 punts x FC x FP 
o 33ens (1/32) 10 punts x FC x FP 
 

 En el cas de menys de 32 participants, els no classificats que han disputat la 
fase de grups, obtindran puntuació si han guanyat, al menys, un partit 
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 Si la competició es fa directament a quadre final, obtindran puntuació els 
jugadors que hagin guanyat, al menys, un partit. 

 Les competicions tipus “TOP”, repartiran la puntuació: 
o 1r  200 punts x FC x FP 
o 2n  160 punts x FC x FP 
o 3r  120 punts x FC x FP 
o 4t  100 punts x FC x FP 
o 5è   80 punts x FC x FP 
o 6è   70 punts x FC x FP 
o 7è   60 punts x FC x FP 
o 8è   50 punts x FC x FP 
o 9è   40 punts x FC x FP 
o 10è   30 punts x FC x FP 
o 11è   20 punts x FC x FP 
o 12è   10 punts x FC x FP 

 

 PUNTUACIÓ DE CADA JUGADOR. 
o La puntuació total aconseguida per cada jugador serà la resultant de la 

suma dels punts obtinguts en totes les proves computables per cada 
actualització de rànquing. 

 RÀNQUING BASE INICIAL.  
o El rànquing inicial s’elaborarà a partir de les proves puntuables de l’any 

anterior, mantenint el 100,00 % fins a la celebració de cadascuna de les 
proves. 

 ACTUALITZACIÓ DEL RÀNQUING.  
o El rànquing s’actualitzarà després de la celebració de cada prova 

puntuable, tot substituint els punts aconseguits en la mateixa prova de la 
temporada anterior, pels obtinguts en la prova de la present temporada, per 
cada jugador. A mesura que es disputin les proves de la temporada en 
curs, se substituiran les puntuacions de la temporada anterior per les noves 
aconseguides. 

 JUGADORS SELECCIONATS, LESSIONATS I ALTRES.  
o Els jugadors/es que no puguin participar en una competició puntuable 

perquè hagin estat seleccionats per la FCTT o per la RFETM per participar 
en una competició d’igual o superior categoria, rebran els punts que els 
correspondria segons el seu lloc en el rànquing utilitzat en la prova. Els 
seus clubs hauran de fer la corresponent inscripció a la prova per la 
qual vulgui puntuar i fer constar que no hi participarà per haver estat 
seleccionat. 

o Excepcionalment, qualsevol jugador podrà sol·licitar a la Comissió de 
Rànquing que se li concedeixi puntuació per una prova determinada en la 
qual no ha pogut participar, sempre i quan aporti les proves que justifiquin 
la seva participació inexcusable en una prova no puntuable però de més 
nivell.      La Comissió de Rànquing ho valorarà i atorgarà la puntuació que 
estimi oportuna, sempre aplicant com a màxim la puntuació corresponent a 
la posició de rànquing entre els inscrits i aplicant un coeficient corrector. 
(valor predeterminat 50 %).  

o Els jugadors que per malaltia no puguin participar en una competició podran 
demanar que el Comitè de Rànquing els atorgui puntuació, amb les 
següents condicions: a) Ho sol·licitaran per escrit, aportant documentació 
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de la lesió o  malaltia, dins dels dos dies laborables següents a la data de la 
celebració de la competició. b) Hauran fet efectiva la inscripció dins dels 
terminis previstos. c) S’atorgaran el 50 % de la puntuació que assolirien si 
aconseguissin classificar-se en la posició corresponent al seu rànquing. 

o En cap cas es podran acumular els punts aconseguits per l’aplicació de 
bonificacions per malaltia, lesió o participació amb selecció o competició de 
categoria superior als aconseguits amb una altra prova que se celebri al 
mateix temps. 

o Els jugadors que disputin Competicions Internacionals i obtinguin resultats 
destacables (pòdiums), els podrà ser assignat un bonus per a corregir la 
seva posició en el rànquing. 

COMPETICIONS COMPUTABLES. 

 RÀNQUING ADAPTAT  
Prova  Factor Competició Factor prova 
Camp. d’Espanya Adaptat Open Peu 4 10 
Camp. d’Espanya Adaptat Open Cadira 4 10 
Camp. d’Espanya Adaptat Classe “n” 4 “n” (*)  
Camp. de Catalunya Open 2 10 
Top Català Open 2 10 
Torneo Estatal Adaptat Open peu 2 10 
Open de Vic Adaptat 1 10 
Bonus Internacional 1 1 
  
(*) Els jugadors de cadira, el factor prova serà10 pels classe 5, 9 pels 
classe 4....  
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9.- NORMATIVA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 
VETERANS 
 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 21/07/2016, per aplicar a partir 
de la temporada 2016/2017. 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 18/07/2018, per aplicar a partir 
de la temporada 2018/2019 
 

Proves que es convoquen 
 Equips masculins +40, +50, +60, +65 

 Equips femenins +40 

 Individual masculí +40, +50, +60, +65 (*)  

 Individual femení +40 (*)  

 Dobles veterans +40, +50, +60, +65 (*)  

 Dobles mixtos +40 
En el cas de no haver suficient inscrits en una categoria, s’agruparan amb els 
jugadors de la categoria inferior. 
En el cas de no haver suficients jugadores inscrites a la categoria femenina, 
s’inclouran a la categoria masculina. La categoria de dobles veterans, està oberta, 
indistintament, a jugadors i jugadores. 

Contingents de participació. 

 La participació en totes les proves és lliure, amb l’únic requisit d’haver diligenciat 
la corresponent llicència federativa de competició. Per a celebrar qualsevol de 
les proves, haurà d’haver-hi inscrits un mínim de 6 participants, parelles o 
equips. 

 Les entitats podran inscriure més d’un equip, però la seva participació només 
serà possible si el nombre d’inscrits no ultrapassa la previsió màxima de 
participació. 

Sistema de joc. 

 El sistema de joc per a la prova d’equips veterans +40 serà el Swaythling de la 
ITTF (A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X). Cada equip inscriurà de 3 a 5 jugadors (mínim 3 
jugadors, màxim 5 jugadors). Els partits seran al millor de 5 jocs (3 guanyats). 
Els encontres es donaran per acabats quan un equip anoti la tercera victòria. 

 El sistema de joc per a la prova d’equips veterans +50 serà el Swaythling de la 
ITTF (A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X). Cada equip inscriurà de 3 a 5 jugadors (mínim 3 
jugadors, màxim 5 jugadors).  Els partits seran al millor de 5 jocs (3 guanyats). 
Els encontres es donaran per acabats quan un equip anoti la tercera victòria. 

 El sistema de joc per a la prova d’equips veterans +60 i la d’equips veterans +40 
Femenins, serà el Corbillon (A-X, B-Y, Doble, A-Y, B-X). Cada equip inscriurà de 
2 a 4 jugadors (mínim 2 jugadors, màxim 4 jugadors). Els partits seran al 
millor de 5 jocs (3 guanyats). Els encontres es donaran per acabats quan un 
equip anoti la tercera victòria. 

 Les proves d’individuals i de dobles es disputaran al millor de 5 jocs (3 
guanyats). 
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Sistema de competició. 

 Equips de clubs homes +40, equips de clubs dones, equips de clubs homes +50, 
+60 i +65. Es jugarà pel sistema de lliga i es classificaran els guanyadors de 
cada grup per a la fase final. A la primera fase es formaran grups de 3-4 equips, 
en funció de la inscripció. En el cas de sobreinscripció d’equips es limitarà la 
participació d’equips “B”. La segona fase serà per eliminatòries. 

 Individual homes (+40, +50, +60, +65). 
o 1a Fase: Grups de 3-4 jugadors, es classifiquen per al quadre eliminatori 

els dos primers de cada grup. 
o 2a Fase: Eliminatòria directa.  

 Individual dones (+40). 
o 1a Fase: Grups de 3-4-5 jugadores, es classifiquen per al quadre eliminatori 

les dues primeres de cada grup. 
o 2a Fase: Eliminatòria directa. 

 Dobles homes (+40, +50, +60, +65). Eliminatòries directes. 

 Dobles mixtos (+40). Eliminatòries directes. 

Altres aspectes. 

 Per inscriure un jugador a qualsevol competició, el seu club ha d’haver sol·licitat, 
com a mínim 24 hores abans del tancament de la inscripció, l’Alta Federativa, la 
llicència federativa a la fi i efecte de tenir comprovada la seva identitat i 
categoria d’edat i assignat un número personal per a poder fer la inscripció. De 
la mateixa manera, haurà de tenir tramitada la llicència 24 hores abans del 
tancament de la inscripció. 

 En els Campionats que sigui permès inscriure més d’un equip per categoria, els 
jugadors inscrits en un equip no podran ser alineats en un altra equip de la 
mateixa categoria. Les Fases Prèvies formen part del campionat.  

 A les competicions masculines (d’equips, individuals i de dobles) hi podran 
participar jugadores si no es disputés la prova femenina corresponent per manca 
d’inscripcions. 

 No es podrà inscriure ni participar a més d’una categoria de dobles (excepte la 
de dobles mixtos), encara que per edat fora possible.  

 Si no es disputés la prova femenina, les jugadores s’inclouran a la prova 
masculina, tret que indiquin en el moment de fer les corresponents inscripcions, 
que no volen participar en aquest cas. 

 No s’enviaran els calendaris per correu. Aquests seran publicats al web de la 
FCTT. 

 Només seran admeses les inscripcions en els formularis oficials de la FCTT. 

 En totes les modalitats es nomenaran caps de sèrie. La designació la farà la 
FCTT atenent el rànquing de veterans. La Comissió de rànquing podrà atorgar 
puntuació als jugadors de primer any de veterà amb reconegut nivell (mínim 
jugador de la categoria primera estatal) 

 Tindran trofeu els tres primers classificats (semifinalistes si no es disputa el 3r i 
4t lloc) de cadascuna de les proves. 

Jugadors sense la nacionalitat espanyola i jugadors d’altres 
comunitats. 

 La FCTT limita la participació de tots els jugadors sense nacionalitat espanyola a 
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les competicions individuals.  A les competicions per equips, es limita a un 
jugador/a sense nacionalitat espanyola per equip a totes les categories.  

 Els jugadors catalans, amb llicència d’altres comunitats, podran participar al 
Campionat de Catalunya de Veterans si tenen residència legal a Catalunya 
(Padró municipal) i tramiten llicència d’independent per la FCTT. No podran 
prendre part a la prova d’equips. 

Direcció Tècnica. 

 Delegat Federatiu. La Federació Catalana de Tennis de Taula nomenarà un 
Delegat Federatiu que tindrà cura del desenvolupament de la competició. 

 Jutge-àrbitre i àrbitres. El Comitè Tècnic Català d’Àrbitres designarà un Jutge 
Àrbitre, el qual serà la màxima autoritat en la Direcció Tècnica dels campionats. 
Les decisions respecte al reglament tècnic de joc seran inapel·lables. 

 Jurat. Estarà format per un membre del Comitè Català de Competició i Disciplina 
Esportiva o per persona delegada pel mateix, un participant al campionat 
(jugador, delegat, entrenador, directiu de club) i pel Jutge-àrbitre. L’esmentat 
Jurat serà presidit pel membre del Comitè Català de Competició i Disciplina 
Esportiva o persona designada pel mateix. 

No presentats 

 Aquelles entitats que no es presentin al campionat, sense haver comunicat la 
baixa per escrit abans de les 18:00 hores del dijous anterior a la data de 
celebració del campionat, incorreran en falta greu de disciplina esportiva i podran 
ser sancionats amb 60,00 € per la no presentació a la prova d’equips i amb 
10,00 € per cada “no presentat” a les proves d’individuals i de dobles. Els equips 
i/o jugadors “no presentats” injustificadament, poden ser sancionats amb la 
inhabilitació per a disputar el campionat de la següent temporada. 

 A les competicions que es disputin encontres per establir les posicions o 
encontres de consolació, la no-presentació dels equips als encontres publicats 
en calendari, sense la notificació prèvia, per escrit, a la Direcció del Campionat, 
amb la suficient antelació per poder avisar a l’equip contrari de la no-celebració 
de l ‘encontre, podrà suposar l’obertura d’expedient disciplinari per retirada de la 
competició o incomparescència injustificada. 

Condició de jugador veterà. 

 Per a la temporada 2019/2020 és jugador veterà +40 tot aquell que hagi nascut 
l’any 1980 o anterior.  Són veterans +50 els nascuts l’any 1970 o anterior, són 
veterans +60 els nascuts l’any 1960 o anterior i són veterans +65 els nascuts 
l’any 1955 o anterior.  

ENTRADA EN VIGOR I CADUCITAT DE LA NORMATIVA. 

 Aquesta normativa és aplicable la temporada 2019/2020. 

 Quedarà publicada al web de la FCTT i tindrà vigència fins que no sigui 
substituïda o modificada per una versió posterior. 
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10.- NORMATIVA UNIFICADA DE LES LLIGUES 
TERRITORIALS I TERCERA ESTATAL MASCULINA. 

Preàmbul: 

Conté les modificacions aprovades per JD, per aplicar a partir de la temporada 
2015/2016, publicades a la circular núm. 33, de data 25/04/2015. 
Conté les modificacions aprovades per JD, de data 17/12/2015 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 21/07/2016, per aplicar a 
partir de la temporada 2016/2017. 
Conté les modificacions aprovades per JD de data 18/07/2018, per aplicar a 
partir de la temporada 2018/2019 
 

 Queden derogades totes les normatives de les Representacions Territorials pel 
que fa respecte de les Lligues Absolutes de qualsevol categoria. 

 Per a les Lligues Territorials Absolutes són d’aplicació la present Normativa i, en 
allò que no es determini, també són d’aplicació els Estatuts de la Federació 
Catalana de Tennis de Taula, el Reglamento General de la Real Federación 
Española de Tenis de Mesa, els Estatutos de la mateixa RFETM, el Reglamento 
Tècnico de Juego de la RFETM/ITTF, la Llei de l’Esport 1/2000 de 31 de juliol i la 
Ley del Deporte 10/1990 de de 15 de Octubre. 

 Els preceptes que siguin inclosos i publicats mitjançant circular informativa, 
seran d’aplicació únicament en la temporada de la seva publicació. Les 
normatives publicades com a tals, tenen vigència fins la seva derogació explícita. 

 Les Representacions Territorials que vulguin incloure algun tipus de modificació, 
observaran el procediment de presentar propostes a la Comissió Tècnica per al 
seu estudi i ulterior traspàs a la Junta Directiva, si s’escau. 

 És preocupació dels tècnics de la Federació Catalana unificar els criteris en les 4 
Territorials de Catalunya i que totes les entitats es regeixin per les mateixes 
regles alhora d’aconseguir els ascensos de categoria. 

 També no té gaire sentit que el sistema que garanteix la promoció de 
jugadors/es de categories inferiors i el sistema que permet solucionar els 
problemes puntuals d’efectius disponibles per a la disputa d’un encontre, que ha 
establert la RFETM en el seu Reglamento General, no tingui una continuïtat a les 
Lligues Territorials o a la Tercera Estatal Masculina que organitza la pròpia 
FCTT. 

 No obstant, amb el desenvolupament d’aquesta normativa s’ha pretès que els 
mecanismes que aplica la Federació Catalana siguin similars en nombre 
d’encontres jugats i sistema de comptabilitzar-los, però utilitzant diferents 
denominacions per a evitar confusions. El motiu no ha estat altra que evitar que 
el tipus de llicència que obliga la RFETM no sigui l’obstacle perquè els 
jugadors/es que no siguin alineats/des en categories superiors, no tinguin la 
possibilitat de jugar en les categories Territorials i inhabilitin un Equip per al seu 
Ascens de categoria.  

 Per entendre com s’ha desenvolupat aquesta normativa, cal tenir clar que la visió 
que s’ha de tenir dels jugadors/es, a les Lligues Territorials, no és per la llicència 
que tramitin sinó per l’equip d’enquadrament. (prima on juga, no la llicència que 
té) 

 Finalment, recordar que: 
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o A la Lliga Estatal és d’aplicació estricta la normativa de la RFETM. 
o A la Lliga de Tercera Divisió Estatal Masculina, els jugadors Sèniors i 

Veterans poden jugar UN ENCONTRE amb llicència validada (Tipus “B”), 
per jugar més d’un encontre, hauran de disposar de la llicència tipus “A1”. 
La resta de jugadors/es poden jugar amb llicència validada fins a 5 
encontres. En ambdós casos, la llicència tipus “B” ha d’haver estat 
tramitada dins del termini que es fixa per a les llicències tipus “A1”. 

o La nova normativa te paral·lelismes amb la normativa de la RFETM, però 
cal remarcar que els jugadors/es Sub-23 i Sub-21 no tenen el mateix 
tractament ja que a nivell de contingent d’encontres que poden disputar en 
categoria superior, se’ls aplica el mateix barem que als Veterans i Sèniors, 
o sigui UN encontre i no pas els CINC que es permet als jugadors/es 
Juvenils o de categoria d’edat inferior. 

Sistemes de competició: 

 Totes les Lligues de les RRTT i la de TDM es jugaran pel sistema Swaythling 
reduït modificat (el doble al final en cas d’empat. Se jugaran tots els 6 encontres 
individuals, es podran canviar jugadors amb el resultat decidit).  

Dies de joc de la competició: 

 La TDM es podrà jugar oficialment els dissabtes a les 17:00 h i els diumenges a 
les 11:00 h. No obstant, els clubs podran demanar ajustar els horaris en 
més/menys una hora per motius de logística de la instal·lació. 

 Cada Representació  Territorial designarà el seu horari per circular pública. Ho 
comunicarà també a la Direcció de Competicions de la FCTT. 

Puntuació: 

 S’atorgaran 2 punts per encontre guanyat i 0 punts per encontre perdut. Resta 
de casos, el que determini el Comitè de Competició  i Disciplina Esportiva. 

Esquema de les Lligues Territorials Absolutes: 

 Es disputaran mitjançant Lliga a doble volta en els locals dels clubs, amb un 
màxim de 12 equips per grup. Si s’escau, se celebrarà una 2a Fase mitjançant 
sistemes de Play-off, Fase d’Ascens, Fase de Permanència i promocions, que 
cada Representació Territorial comunicarà mitjançant circular informativa. També 
ho comunicarà a la Direcció de Competicions de la FCTT. 

 Es permetrà, com a màxim, la participació de DOS equips de la mateixa Entitat a 
cada categoria, excepte l’última categoria que serà d’inscripció lliure. 

 Ascendiran a la Lliga de Tercera Divisió Estatal Masculina (TDM), des de les 
Lligues Territorials, com a mínim 5 equips, a saber: 2 de la RTB, 1 de la RTT, 1 
de la RTL, 1 de la RTG. 

 En el cas de produir-se vacants, l’ordre de reserves, assignats per nombre de 
llicències, és: 

 RT Girona 

 RT Tarragona 

 RT Lleida 

 RT Barcelona  
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 En cap cas, un equip en posició de descens a la seva Lliga Territorial, pot assolir 
l’ascens a la Lliga de Tercera Estatal. 

 No podrà assolir l’ascens un equip provinent d’una categoria que no sigui la 
màxima de la seva Territorial. 

 L’esquema d’ascensos i descensos de cada Representació Territorial, serà 
comunicat per circular abans de l’inici de la competició. També es comunicarà a 
la Direcció de Competicions de la FCTT.. Haurà de tenir en compte la possibilitat 
de descensos compensats (per absorbir possibles renúncies d’equips de Lligues 
Estatals i també els descensos d’equips de la pròpia Territorial, que és un 
número variable) 

Alineacions de jugadors a les Lligues Territorials 
Absolutes i TDM: 
Per entendre com s’ha desenvolupat aquesta normativa, cal tenir clar que la visió 
que s’ha de tenir dels jugadors/es, a les Lligues Territorials, no és per la llicència 
que tramitin sinó per l’equip d’enquadrament. (prima on juga, no la llicència que té) 
Recordar que: 

 A la Lliga Estatal és d’aplicació estricta la normativa de la RFETM. 

 A la Lliga de Tercera Divisió Estatal Masculina, és d’aplicació la normativa de la 
RFETM (Els jugadors Sèniors i Veterans poden disputar fins a UN ENCONTRE 
amb llicència tipus “B” i si no han de disposar de llicència tipus “A1”). La resta de 
jugadors/es poden jugar amb llicència validada fins a 5 encontres. En ambdós 
casos, la llicència tipus “B” ha d’haver estat tramitada dins del termini que es fixa 
per a les llicències tipus “A1”. 

 La nova normativa te paral·lelismes amb la normativa de la RFETM, però cal 
remarcar que els jugadors/es Sub-23 i Sub-21 no tenen el mateix tractament ja 
que a nivell de contingent d’encontres que poden disputar en categoria superior, 
se’ls aplica el mateix barem que als Veterans i Sèniors, o sigui UN encontre i no 
pas els CINC que es permet als jugadors/es Juvenils o de categoria d’edat 
inferior. 

Nous conceptes 

 “ENQUADRAMENT OBLIGATORI”. 
o Tot jugador/a, abans de ser alineat per un equip d’una entitat, ha de 

disposar de llicència federativa vàlida per a l’esmentat equip i ha d’haver 
estat “enquadrat/da” dins del mateix equip o en un equip de categoria 
inferior. 

o L’enquadrament és un acte administratiu obligatori, que hauran de fer 
necessàriament les entitats per distribuir els seus jugadors/es entre els 
diferents equips de que disposi. (inclou els equips de Lliga Estatal). 

o S’haurà de enquadrar obligatòriament un mínim de TRES jugadors/es per a 
cada equip dels que disposi l’Entitat excepte a l’última categoria de l’entitat 
que hauran de ser un mínim de QUATRE per equip. A tal efecte es facilitarà 
un formulari específic que s’haurà de presentar en el moment de la 
tramitació de llicències. 

o El nombre total mínim de jugadors/es enquadrats/des per l’entitat haurà de 
ser el número que resulti de multiplicar per QUATRE el número d’equips 
que tingui l’entitat. No hi haurà màxim. 
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o Tots els jugadors/es hauran de tenir un enquadrament inicial, sol·licitat en el 
moment de tramitar la llicència. De no comunicar-lo, no podran ser 
alineats/des en cap equip de l’entitat fins que no facin el tràmit de 
l’enquadrament. 

o La Federació Territorial o la Federació Catalana, respectivament, 
promouran els canvis d’enquadrament forçats per les alineacions 
realitzades (veure desenvolupament de la normativa, que preveu els canvis 
d’equip).  

o A les Lligues Territorials i a la de Tercera Estatal Masculina, el que marcarà 
la seva elegibilitat (possibilitat de ser alineat), serà el seu “EQUIP 
ASSIGNAT” i no el tipus de llicència de que disposi. (Un jugador/a amb 
llicència de participant en Lligues Estatals, podrà jugar les Lligues 
Territorials sempre i quan el seu “EQUIP ASSIGNAT” sigui de la categoria 
on pretengui ser alineat o de categoria inferior.  L’alineació d’un jugador/a 
sense haver estat enquadrat/da, es considerarà “ALINEACIÓ INDEGUDA”, 
falta tipificada com greu segons la Disciplina Esportiva. 

 “EQUIP ASSIGNAT”. 
o “L’EQUIP ASSIGNAT” inicial d’un jugador/a serà el del seu primer 

enquadrament. 
o Un jugador/a no pot, sota cap circumstància, ser alineat/da en un equip de 

categoria inferior o igual (altres equips de la mateixa categoria) al del seu 
“EQUIP ASSIGNAT”. La vulneració d’aquest precepte es considerarà 
“ALINEACIÓ INDEGUDA”, falta tipificada com greu segons la Disciplina 
Esportiva. 

o Un jugador/a podrà ser alineat/da en categoria superior a la del seu “EQUIP 
ASSIGNAT”.  

o Quan un jugador/a compleixi el contingent màxim d’encontres en categoria 
superior, li serà assignat, d’ofici, la variació obligatòria del seu “EQUIP 
ASSIGNAT” . No li serà comunicada al club: li correspon a aquest portar el 
control d’alineacions i canvis, per bé que la FCTT pot actuar d’ofici o per 
denúncia de part, en el cas de vulneració de la norma. 

o A les Lligues Estatals, “L’EQUIP ASIGNAT” serà el que determini el seu 
“STATUS”, a tenor de les normatives de la pròpia RFETM. 

o “L’STATUS de la RFETM” i “L’EQUIP ASSIGNAT” poden no ser 
coincidents, degut a que un jugador/a amb llicència de Lligues Estatals té 
un “STATUS” inicial sense haver estat alineat a Lligues Estatals. 

 CANVI D’EQUIP ASSIGNAT (dins de la mateixa Entitat). 
o Un jugador/a podrà ser alineat/da sempre en categoria superior, però mai 

en un equip de la mateixa categoria que la del seu “EQUIP ASSIGNAT” ni 
en un de categoria inferior. 

o Atenció al fet que per ser alineat en Lligues Estatals, caldrà complir totes 
les normatives que regula la RFETM; la primera i més important és la de 
disposar de la llicència adequada que l’habiliti per a jugar a la categoria. 

o A l’hora d’aplicar els canvis “d’EQUIP ASSIGNAT”, el primer condicionant 
és la categoria d’edat del jugador. 

o Un jugador/a Sènior, Veterà, Sub-23 o Sub-21 pot jugar fins a UN 
ENCONTRE en equip de categoria superior sense que això signifiqui canvi 
“d’EQUIP ASSIGNAT”. Quan jugui un segon encontre en categoria 
superior, passarà a tenir “l’EQUIP ASSIGNAT” de la categoria inferior dels 
DOS encontres on hagi jugat, si ha jugat en dos categories diferents. En 
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aquest cas, l’encontre de la categoria superior on hagi jugat li compta per al 
nou contingent de DOS encontres per a un posterior canvi “d’EQUIP 
ASSIGNAT”. Si els DOS encontres primers els ha jugat en la mateixa 
categoria, aleshores comença el cicle de nou. 

o Un jugador/a Juvenil o de categoria d’edat inferior, té les mateixes 
connotacions que per als jugadors/es Sèniors,  Veterans, Sub-23 i Sub-21, 
excepte que el contingent és de SIS encontres. Es a dir: pot jugar fins a 5 
encontres en categoria superior sense canvi “d’EQUIP ASSIGNAT”.  Si 
juguen 6 encontres, el seu nou “EQUIP ASSIGNAT” , serà el de la categoria 
superior on hagi disputat el major nombre d’encontres dels sis. En el cas 
d’haver disputat el mateix nombre d’encontres en més d’una categoria, 
“l’EQUIP ASSIGNAT” serà el de la categoria immediatament superior a la 
de “l’EQUIP ASSIGNAT” de procedència, però les alineacions que hagi fet 
a categories superiors a la nova categoria recentment adquirida, se 
acumularan al càlcul per a possibles nous canvis posteriors “d’EQUIP 
ASSIGNAT”  

 ALTRES CONSIDERACIONS. 
o Un jugador/a no podrà disputar DOS o més encontres de la Lliga Territorial 

Sènior, Catalana o Estatal dins de la mateixa jornada. En el cas de produir-
se la circumstància, s’aplicarà el procés disciplinari en l’encontre de Tercera 
Estatal o en el seu defecte, en el de major categoria Territorial. En cap cas 
es podrà sancionar l’encontre de Lliga Estatal (de Segona Estatal en 
amunt). S’entén per jornada el període que va des de les 0:00 hores del 
dilluns fins les 24:00 h del diumenge, sempre referit al dia i hora que figurin 
en el calendari oficial i no al del numeral de la jornada (1a jornada, 2a 
jornada,...) 

o El termes econòmics del canvi “d’EQUIP ASSIGNAT” són gratuïts a nivell 
de la Federació Catalana, però no eximeixen de complir les obligacions que 
té establertes la RFETM (canvi de llicència obligatòria, amb drets dobles; 
canvi de “STATUS”, amb un cànon de 50,00 Euros, per aquells canvis que 
també afectin la RFETM, o aquells que determini aquesta en cada 
moment). 

o A la competició femenina, s’estableixen les següents excepcions: 
o Les jugadores (femenines) amb “Equip assignat” DIFERENT de 

Superdivisió Femenina, podran jugar les Lligues Territorials 
Masculines, sigui quina sigui la seva categoria d’Edat. Això NO 
impedirà l’ascens dels esmentats Equips a la TDM, en el cas que 
assoleixin l’ascens.  

 Recordem que una jugadora Sènior, Veterana, Sub-23 o Sub-
21, amb llicència de Lligues Estatals “LN1” i enquadrada en un 
equip de Lligues Territorials, pot jugar UN ENCONTRE en equip 
de categoría superior (això inclou la Lliga Estatal de 
Superdivisió Femenina), però que si juga UN SEGON 
ENCONTRE, i passa a tenir com “Equip assignat” el de 
Superdivisió Femenina, NO PODRÀ seguir jugant a les Lligues 
Territorials. 

 En el cas de les jugadores d’edat Juvenil, Infantil, Aleví o 
Benjamí, poden jugar CINC ENCONTRES en equip de 
categoria superior, però que si juga UN SISÈ ENCONTRE, i 
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passa a tenir com “Equip assignat” el de Superdivisió 
Femenina, NO PODRÀ seguir jugant a les Lligues Territorials.  

o A la Lliga de TDM, al ser una competició sota l’ampara de la normativa de 
la RFETM, que diu: “Las FF.AA. podrán autorizar la alineación de jugadoras 
en la Tercera Masculina siempre que la jugadora sea juvenil o de categoría 
de edad inferior y que tenga estatus de División de Honor o inferior. Los 
equipos que alineen en alguna jornada a una jugadora no podrán ascender. 
A efectos de estatus y todo lo relativo a alineaciones de las jugadoras en 
las ligas femeninas, la Tercera División Masculina se asimila a la Segunda 
División Femenina.”, caldrà observar aquesta normativa. La Federació 
Catalana de Tennis de Taula AUTORITZA l’alineació de jugadores en els 
termes fixats per la normativa de la RFETM. De la mateixa manera, també 
aplicarà la inhabilitació per l’ascens A Segona Estatal Masculina dels 
equips que alinein jugadores (femenines)  

o Les jugadores FEMENINES poden tenir un Equip Assignat en competició 
Masculina i un altre Equip Assignat en competició Femenina, però una 
vegada obtinguin l’assignació de Superdivisió Estatal Femenina, només 
podran ser alineades en aquesta Lliga i no podran ser alineades ni a les 
Lligues Territorials ni a la Tercera Divisió Estatal Masculina. 

o A totes les competicions territorials hi poden participar indistintament 
jugadors i jugadores, excepte la Lliga Sènior Femenina reservada 
únicament a jugadores. 

o Un jugador amb llicència per una Entitat només es podrà enquadrar abans 
del començament de la segona volta de la 1a Fase de la Lliga en un equip 
territorial de l’entitat, sempre que per normativa tingui dret a fer-ho i sempre 
que disposi de la llicència degudament concedida. Excepte jugadors 
juvenils o inferior 

o Per ser alineat a la Fase d’Ascens, ha d’haver estat alineat almenys 2 
encontres, a la mateixa lliga, abans de disputar-se la 3a jornada de la 
segona volta. 

o A les Lligues Territorials no es limita la participació de jugadors estrangers, 
per bé que aquests han de disposar de la documentació necessària. En cas 
de doble llicència (en dos països) s’establirà una taxa que es comunicarà a 
la circular de preus de llicències.  

Canvis de data del calendari i ajornaments 

 Els encontres s’han de disputar el dia fixat en el calendari. Petits ajustos de fins 
a una hora no es consideraran canvis de calendari, si bé hauran d’estar acordats 
pels dos clubs. Si no s’ha demanat i s’ha concedit l’autorització federativa, a tots 
els efectes, l’horari oficial és el que figura en el calendari de joc publicat. 

 El equips podran sol·licitar canvi de data per calendari amb les mateixes 
condicions que estan fixades en la normativa específica de canvis d’encontres 
de Lligues Estatals de la FCTT. 

 No es permetrà l’ajornament d’encontres, tret de casos excepcionals determinats 
pels responsables federatius competents. A efectes de sol·licituds de mutu 
acord, no es considera ajornament si l’encontre es disputa abans del 
començament de la pròxima jornada (tret de la darrera jornada de la Fase de la 
Lliga). 
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ENTRADA EN VIGOR I CADUCITAT DE LA NORMATIVA. 

 Aquesta normativa és aplicable la temporada 2019/2020. 

 Quedarà publicada al web de la FCTT i tindrà vigència fins que no sigui 
substituïda o modificada per una versió posterior. 
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11.- NORMATIVA DE CANVIS DE CLUB. 
 Només és permès UN SOL CANVI de club per temporada.  

 Les segones tramitacions de llicència tindran el tractament econòmic que 
determini la RFETM i la FCTT. 

 Serà imprescindible “Carta de Llibertat” del primer club, tret de l’excepció de 
entitats que hagin retirat els equips de la competició. Recordem que la Carta de 
Llibertat significa la desvinculació del jugador amb l’entitat i l’anulació de la seva 
llicència, per las qual cosa no pot participar, per a la resta de la temporada, amb 
l’entitat d’origen. 

 S’han de complir tots els preceptes de la normativa de la RFETM i sol·licitar la 
llicència dins dels terminis exigits per la RFETM, variables segons la categoria. 

 També hauran de complir les normatives complementàries de la Federació 
Catalana de Tennis de Taula i totes les que desenvolupin les Representacions 
Territorials. 

 Cal deixar ben clar que una cosa és que es permeti el  “Canvi de Club” i l’altra 
cosa és on podrà ser alineat el jugador en el seu nou club. 

 Com a norma, en el cas de llicències estatals, s’aplicarà en tot moment l’última 
normativa publicada de la RFETM, sigui per normativa o per circular informativa. 
En cas de dubte, es consultarà la RFETM. L’autorització de la pròpia RFETM 
serà considerada norma de rang superior. 

 

VETERANS 

De llicència Catalana VET a llicència Catalana de Veterà (Tipus “C”) 

 Només jugadors de nacionalitat espanyola i comunitaris. 

 Només és permès el canvi en els supòsits de jugadors que no hagin disputat 2 o 
més encontres (de qualsevol categoria) amb el seu club d’origen i també en el 
supòsit de retirada de les competicions del club d’origen. 

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats. 

 Amb llicència Catalana no poden ser alineats en Lliga Estatal, per tant no els 
afecten els terminis de tramitació de llicències de la RFETM. 

De llicència Catalana VET a llicència Estatal Validada (per a participar en 
el Campionat d’Espanya de Veterans). (Tipus “C” a tipus “B”) 

 Només jugadors de nacionalitat espanyola i comunitaris. 

 Si no participa en el Campionat d’Espanya de Veterans, per a poder canviar de 
club, no ha d’haver disputat 2 o més encontres (de qualsevol categoria) amb el 
seu club d’origen, tret del supòsit de retirada de les competicions del club 
d’origen.  

 Consta com a llicència nova per a la RFETM i per tant no es limita per nombre 
d’encontres disputats al primer club, sempre i quan s’inscrigui i participi en el 
Campionat d’Espanya de Veterans. 

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats. 

 Amb llicència Validada no poden ser alineats en Lliga Estatal. 
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De llicència Catalana VET o llicència Estatal VET validada a llicència de 
Lliga Estatal de Tercera Estatal (tipus A.1) o a llicència de Lligues 
Estatals (A.2)   

 Només jugadors de nacionalitat espanyola i comunitaris.  

 Si ha jugat 2 o més encontres (de categoria Territorial) amb el club d’origen, s’ha 
d’inscriure i participar al Campionat d’Espanya de Veterans. 

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats.  

 La sol·licitud ha de respectar els terminis de llicències estatals.  

De llicència VET de Lliga Estatal de Tercera Estatal (A.1) a llicència de 
Lligues Estatals (A.2)  

 Només jugadors de nacionalitat espanyola i comunitaris. 

 Només jugadors que no hagin disputat 2 o més encontres a Tercera Estatal amb 
el seu club d’origen.  

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats. 

 La sol·licitud ha de respectar els terminis de llicències estatals. 
 

SÈNIORS 

De llicència Catalana SEN a llicència Catalana. (Tipus “C”) 

 Només jugadors de nacionalitat espanyola i comunitaris. 

 Només és permès el canvi en els supòsits de jugadors que no hagin disputat 2 o 
més encontres (de qualsevol categoria) amb el seu club d’origen i també en el 
supòsit de retirada de les competicions del club d’origen, previ informe 
favorable de la Comissió de Competicions.  

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats.  

 Amb llicència Catalana no poden ser alineats en Lliga Estatal. 

De llicència Catalana SEN a llicència Estatal Validada. (Tipus “C” a tipus 
“B”) 

 Només jugadors de nacionalitat espanyola i comunitaris. 

 Només és permès el canvi en els supòsits de jugadors que no hagin disputat 2 o 
més encontres (de qualsevol categoria) amb el seu club d’origen i també en el 
supòsit de retirada de les competicions del club d’origen, previ informe 
favorable de la Comissió de Competicions.  

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats.  
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 Amb llicència Validada no poden ser alineats en Lliga Estatal. 

De llicència Estatal SEN validada (tipus B) a llicència de Lliga Estatal de 
Tercera Estatal (A.1) o a llicència de Lligues Estatals (A.2)   

 Només jugadors de nacionalitat espanyola i comunitaris. 

 Donat que amb llicència sènior Estatal validada no es pot accedir a cap 
competició Estatal, excepte els Tornejos Zonal i Estatal, pràcticament no es 
tramiten llicències sèniors validades. No obstant, per evitar greuges comparatius 
amb altres comunitats que sí que podrien sol·licitar llicència per a un jugador 
amb aquestes característiques, es permet que un jugador sènior tramiti llicència 
per a un nou club, per a jugar en Lligues Estatals, encara que hagi jugat 2 o més 
encontres (se suposa que els encontres disputats no poden ser de Lligues 
Estatals perquè no tenia llicència per jugar-los).  

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats.  

 La sol·licitud ha de respectar els terminis de llicències estatals. 

De llicència Catalana SEN (tipus “C”) a llicència de Lliga Estatal de 
Tercera Estatal (A.1) o a llicència de Lligues Estatals (A.2)   

 Només jugadors de nacionalitat espanyola i comunitaris. 

 Per evitar greuges comparatius amb altres comunitats que sí que podrien 
sol·licitar llicència per a un jugador amb aquestes característiques, es permet 
que un jugador sènior tramiti llicència per a un nou club, per a jugar en Lligues 
Estatals, encara que hagi jugat 2 o més encontres (se suposa que els encontres 
disputats no poden ser de Lligues Estatals perquè no tenia llicència per a jugar-
los). 

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats.  

 La sol·licitud ha de respectar els terminis de llicències estatals. 

SUB-23, JUVENILS, INFANTILS, ALEVINS, BENJAMINS  

De llicència d’edats Catalana a llicència Catalana. (Tipus “C”) 

 Només és permès el canvi en els supòsits de jugadors que no hagin disputat 2 o 
més encontres (de qualsevol categoria) amb el seu club d’origen i també en el 
supòsit de retirada de les competicions del club d’origen, previ informe 
favorable de la Comissió de Competicions.  

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats.  
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De llicència d’edats Catalana a llicència Estatal validada. (Tipus “C” a 
tipus “B”) 

 Canvi de club per a participar en el Campionat d’Espanya o a clubs amb equip a 
Lligues Estatals. 

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats. 

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats.  

 Per a alinear-los a la Lliga Estatal, la sol·licitud ha de respectar els terminis 
de llicències estatals. 

De llicència d’edats Estatal validada (Tipus “B”) a llicència de Lliga 
Estatal de Tercera Estatal (A.1) o a llicència de Lligues Estatals (A.2)  

 Canvi de club per a participar en el Campionat d’Espanya o a clubs amb equip a 
Lligues Estatals. 

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats.  

 S’ha de tenir en compte que un jugador que hagi participat en un Campionat 
d’Espanya representant a un club, no podrà participar en un Campionat 
d’Espanya representant un segon club. 

 També s’ha de tenir en compte que un jugador no pot ser alineat a la mateixa 
Lliga Estatal o inferior en un segon club si hagués estat alineat en dos encontres 
en una Lliga Estatal. 

 La sol·licitud ha de respectar els terminis de llicències estatals. 

De llicència d’edats de Lliga de Tercera Estatal (A.1) a llicència de 
Lligues Estatals (A.2)  

 Canvi de club per a participar en el Campionat d’Espanya o a clubs amb equip a 
Lligues Estatals. 

 A efectes d’alineacions, podran jugar en Lligues Territorials sempre i quan l’últim 
“EQUIP ASSIGNAT” fos de categoria inferior a la que pretenguin ser alineats.  

 S’ha de tenir en compte que un jugador que hagi participat en un Campionat 
d’Espanya representant a un club, no podrà participar en un Campionat 
d’Espanya representant un segon club.  

 També s’ha de tenir en compte que un jugador no pot ser alineat a la mateixa 
Lliga o inferior en un segon club si hagués estat alineat en dos encontres en una 
Lliga Estatal.  

 La sol·licitud ha de respectar els terminis de llicències estatals. 
 
 

ANNEX: Extracte dels articles del Reglamento General de la Real 
Federación Española de Tenis de  Mesa. 
Artículo 57.- A lo largo de la temporada los jugadores, sean o no participantes en ligas nacionales, podrán cambiar de club, 

tramitando nueva licencia por un club diferente, siempre que cumplan con las siguientes condiciones: 
1. Los jugadores de cualquier nacionalidad y categoría Sub-23, Juvenil, Infantil, Alevín o Benjamín podrán cambiar de club y  
participar en cualquier competición por equipos con su nuevo club, con excepción de los campeonatos de España de  cualquier 
categoría si ya lo hubieran hecho representando al antiguo club en campeonatos de España de cualquier categoría y con 
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excepción de la liga nacional de la misma categoría o inferior si hubieran sido alineados en dos encuentros de cualquier 
categoría nacional, siempre que: a) Soliciten y tramiten en su nuevo club licencia de participante en ligas   nacionales (A.2), o 
bien soliciten una licencia de tercera división nacional masculina o segunda división nacional femenina (A.1), si provinieran de 
una licencia de no participante (B.1 o B.2). b) Presenten la carta de libertad de su antiguo club. 
c) Lo hagan en los plazos establecidos en el Capítulo de este Reglamento dedicado a ligas nacionales y conforme a las normas 
complementarias que se publiquen cada temporada. 2. Los jugadores de nacionalidad española o pertenecientes a países 
afiliados a la ETTU o a la FIBE y categoría Senior o Veterano podrán cambiar de club en las mismas condiciones que los 
anteriores pero no podrán alinearse con su nuevo club en las ligas nacionales ni en las pruebas de equipos de clubes de los 
campeonatos de España si en el anterior club hubieran jugado más de 2 encuentros en ligas nacionales o un encuentro en 
pruebas de equipos de Campeonatos de España.  
Artículo 58.- 

1.-Los jugadores de nacionalidad española o pertenecientes a países afiliados a la ETTU o a la FIBE de cualquier categoría de  
edad, podrán cambiar de tipo de licencia de tercera división nacional masculina o segunda nacional femenina (A.1) o no 
participante (B.1 y B.2) a una licencia de participante en el resto de ligas nacionales, dentro del mismo club, siempre que: a) 
Lo hagan dentro de los plazos establecidos en el Capítulo de este Reglamento dedicado a las ligas nacionales y conforme a las 
normas complementarias que se publiquen cada temporada. b) No podrán ser alineados en su nuevo equipo hasta tanto hayan 
finalizado los plazos reglamentarios de tramitación. 2.- Durante la temporada los jugadores de un club con licencia tipo A.1 o 
B.1 o B.2 podrán ser alineados en los equipos de ese club de una categoría superior en las ligas nacionales sin necesidad de 
modificar ésta si se cumplen  las siguientes condiciones: a) Tener nacionalidad española o ser jugadores pertenecientes a 
países afiliados a la ETTU. b) Ser de categoría de edad Sub-23, Juvenil, Infantil, Alevín o Benjamín. En este caso, estos 
jugadores podrán ser alineados en las ligas nacionales hasta un máximo de 5 encuentros en total, en uno o varios equipos de 
categoría superior, sin necesidad de tramitar la licencia de participante en el resto de ligas nacionales (A.2). Cumplidos los 5 
encuentros estarán obligados a tramitar la nueva licencia tipo A.2 si quisieran participar en un sexto encuentro, 
considerándose alineación indebida en el supuesto de alinear al jugador por sexta vez sin tramitar previamente la nueva 
licencia. No existe limitación de plazos para los cambios de licencia por esta razón pero, en cualquier caso, la solicitud  de la 
nueva licencia debe ser anterior a la alineación en el sexto encuentro. 3.- Los jugadores de categoría de edad Senior y 
Veterano de un club que tengan nacionalidad española o sean jugadores pertenecientes a países afiliados a la ETTU o a la 
FIBE, con licencia tipo A.1, podrán ser alineados en los equipos de ese club de una categoría superior en las ligas nacionales 
hasta un máximo de 1 encuentro en un equipo de categoría superior sin necesidad de tramitar la licencia de participante en el 
resto de ligas nacionales (A.2). Cumplido este encuentro estarán obligados a tramitar la nueva licencia tipo A.2 si quisieran 
participar en un segundo encuentro, considerándose alineación indebida en el supuesto de alinear al jugador por segunda vez 
sin tramitar previamente la nueva licencia. No existe limitación de plazos para los cambios de licencia por esta razón pero, en 
cualquier caso, el trámite de la nueva licencia debe ser anterior a la alineación en el segundo encuentro. 
 
Artículo 59.- 

1.- Los jugadores con licencia de un mismo club podrán participar en el equipo de su club de liga nacional que les permita su 
estatus. El estatus inicial de los jugadores será el siguiente: a) El estatus inicial para un jugador con licencia de participante en 
ligas nacionales de tercera masculina o segunda femenina (Tipo A.1) será tercera masculina o segunda femenina, según el 
caso. b) El estatus inicial para un jugador con licencia de participante en el resto de ligas nacionales (tipo A.2) será el de la 
categoría inferior que adquiera tras ser alineado en sus dos  primeros encuentros, por lo que podrá ser de segunda, primera, 
división de honor o súper división masculinas o, en su caso, primera, división de honor y súper división femeninas. c) El estatus 
inicial para un jugador con licencia de no participante (Tipos B.1 y B.2) siendo su categoría de edad igual o inferior a Sub-23 
será tercera masculina o segunda femenina. Los jugadores de categoría Senior y Veterano con licencia de no participante en 
ligas nacionales (Tipo B.2) no pueden alinearse en las ligas nacionales y, en consecuencia, no tienen estatus. 2.- Los jugadores 
nacionales o de países afiliados a la ETTU o a la FIBE podrán jugar en los equipos de su club de la 
categoría que marca su estatus o de una categoría superior. El resto de jugadores no nacionales solo podrán jugar en la 
categoría que marque su estatus inicial. 
 
Artículo 60.- 

Cambios de estatus. Los jugadores cambiarán de estatus en los siguientes casos: a) Los jugadores de categoría de edad Sub-
23 o inferior que sean alineados en 6 encuentros en una o varias categorías superiores a su estatus pasarán a tener el estatus 
de la categoría superior en la que hayan disputado el mayor número de encuentros de los 6. En caso de haber disputado el 
mismo número en más de una categoría, el estatus será el de la categoría inmediatamente superior a la inicial, pero las 
alineaciones habidas en la categoría o categorías superiores a la nueva se acumularán a efectos de un posterior nuevo cambio 
de estatus. b) Los jugadores de categoría de edad Senior y Veterano que sean alineados en 2 encuentros en una o varias 
categorías superiores a su estatus pasarán a tener el estatus de la categoría superior en la que hayan disputado el mayor 
número de encuentros. En caso de haber disputado el mismo número en más de una categoría, el estatus será el de la 
categoría inmediatamente superior a la inicial, pero las alineaciones habidas en la categoría o categorías superiores a la nueva 
se acumularán a efectos de un posterior nuevo cambio de estatus. 
 
Artículo 61.- 

1.- En todos los casos de modificación de licencia de un tipo a otro o de una clase a otra, se abonará el doble del importe de 
los derechos económicos fijados para el trámite ordinario de la licencia en concepto de derechos económicos por modificación 
de licencias. El pago ha de realizarse en el momento de la solicitud de la misma y como requisito necesario para que la 
modificación pueda surtir efectos. 2.- El cambio de estatus supondrá el pago de un canon por cada cambio y jugador cuyo 
importe será fijado anualmente por la Asamblea General. El pago del canon debe realizarse con carácter previo a la alineación 
que obliga al cambio. La no materialización de este pago con carácter previo a la alineación del jugador supondrá, a todos los 
efectos, incurrir en alineación indebida. 
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12.- NORMATIVA DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES 
 

Aquesta normativa serà publicada per circular número 1 
cada temporada. Mentre no hagi estat publicada, es 
convenient consultar la circular de la temporada anterior.  
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13.- NORMATIVA SOBRE TRASPÀS DE DRETS 
FEDERATIUS ENTRE CLUBS (CATEGORIA TERCERA 
ESTATAL I TERRITORIAL) 
 
 

Preliminar 
 Davant de les nombroses consultes realitzades per a saber si és possible la 

transmissió de Drets Federatius entre entitats i en quines condicions, la 
Federació Catalana emet aquesta normativa per tal de regular-ho, pel que fa a 
les Lligues Catalanes (inclou TDM) i Territorials. 

 
 

Article 1.-  

 Definició d’equip titular i d’equip filial. Dins d’una mateixa entitat, l’equip de major 
categoria serà considerat l’equip titular o representatiu de l’entitat (separant 
equips masculins d’equips femenins). La resta d’equips seran considerats filials. 
Podrà existir equip titular masculí i equip titular femení, de la mateixa manera 
que podran existir equips filials masculins i equips filials femenins. Quan es parla 
d’equips titulars susceptibles de compra-venda o cessió, sempre és referit als 
equips de categoria Absoluta, en cap cas es pot vendre o cedir els drets d’equips 
veterans, sub21, juvenils, infantils, alevins o benjamins. 
 

Article 2.-  

 Els clubs podran transmetre el dret federatiu a la categoria dels seus equips 
titulars, masculins o femenins, però en cap cas els dels seus filials. La 
transmissió del dret es realitzarà mitjançant traspàs, venda o cessió, sempre que 
l’ordenament jurídic ho permeti i es compleixin els següents requisits: 

 La transmissió s’haurà de fer en tots els casos a través d’Acta Notarial, tret 
que s’acullin a l’article 3. 

 El club que rebi la plaça no pot tenir un altra a la mateixa categoria o 
superior. 

 La Representació/ns Territorial/s, amb caràcter previ, hauran d’informar 
favorablement la transmissió. 

 En el cas de cessió temporal, caldrà especificar clarament la durada de la 
mateixa i tenint en compte que haurà de ser per temporades completes. 

 La transmissió del dret d’una categoria d’un equip titular a un altra club no 
podrà, en cap cas, vulnerar la normativa específica de les Lligues Catalanes 
o Territorials. 

 La transmissió, una vegada formalitzada i comunicada a la FCTT, tindrà 
efectes federatius a partir del primer dia de la temporada següent. 

 Una vegada produïda la transmissió de l’equip titular, l’equip filial amb la 
categoria més alta, passarà a ser automàticament l’equip titular del club, 
sense que pugui ser transmès el seu dret a la categoria fins que no hagi 
passat una temporada. 
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 Per a les categories Territorials, no es permès el traspàs (compra-venda, 
cessió, traspàs....) de drets federatius entre entitats de diferent Territorial 

 

Article 3.- 

 Els clubs hauran de fer la compra-venda o cessió, mitjançant una Acta 
Notarial i hauran d’aportar la següent documentació: 
o Certificat del Registre d’Entitats Esportives o del Registre Mercantil o 

d’Associacions Culturals que correspongui segons la naturalesa de 
l’Entitat, on figuri com a Representant la persona que signarà l’Acta 
Federativa per part de les dues Entitats. En el cas d’entitats 
multidisciplinàries, haurà de signar el representat de l’entitat i no el de la 
secció esportiva. 

o Còpia dels Estatuts segellats pel registre, on figuri la representativitat dels 
signants (Per exemple que figuri a les atribucions del President, la 
signatura de convenis). 

o Còpia de la targeta del NIF de l’Entitat (de les dues Entitats) 
o Còpia del DNI dels signants (de les dues Entitats) 
o Informe favorable de la Representació/ns Territorial/s corresponent/s. 
o Còpia, signada pel Secretari i amb el vist i plau del President, on queda 

reflectit l’acord de la Junta Directiva que va acordar la compra-venda o la 
cessió. 

Article 4.-  

 El club adquirent es fa responsable, a partir de la data de signatura, de 
qualsevol actiu i passiu procedent de l’equip cedent (inscripcions, sancions 
pendents, etc...) 

ENTRADA EN VIGOR I CADUCITAT DE LA NORMATIVA. 

 Aquesta normativa és aplicable la temporada 2019/2020. Quedarà publicada al 
web de la FCTT i tindrà vigència fins que no sigui substituïda o modificada per 
una versió posterior.  

 


