
 

CIRCULAR Nº 6: 2n. TORNEIG PIRAMIDAL 
D’EDATS 

Benvolguts, 
 
Per la present, ens complau informar-vos de la celebració del Segon Torneig Piramidal             
d’edats de les Terres de Lleida, que es celebrarà el proper dissabte 26 de octubre de 2019,                 
al Centre de Tecnificació de Les Borges Blanques. 
 
Adjuntem les normatives per les quals es regirà la competició: 
 

● DATA:  26 d’octubre de 2019 
 

● HORARIS: 08:15 Obertura del Centre 
08:30 Confirmació de la inscripció 
09:00 Inici de la competició 
10.45 Esmorzar  
11:00 Segona part de la competició. 
13:00 Final del Piramidal. 

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

Maria Codina, nº1. 
 

● CATEGORIA: Benjamí, Aleví, Infantil i Juvenil. 
 

● CARACTERÍSTIQUES DEL TORNEIG: Els piramidals infantils es jugaran en el          
format puja/baixa. El primer de cada grup puja i els dos darrers del grup superior               
baixen. En el cas de que hi hagi alguna renúncia l’ordre d’ascens serà per rànquing               
absolut. Els jugadors que han descendit en el piramidal anterior no podran            
tornar a pujar en el següent com a conseqüència d’alguna renúncia. (Podeu            
consultar les posicions del darrer Piramidal aquí) 

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

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

donada d’alta a la FCTT, i que es compleixin els requisits que prèviament la RTL               
se’ls hagi demanat. Tots els jugadors nascuts a partir del 2002, i següents,             
podran disputar la competició. 

 
● INSCRIPCIONS: Caldrà fer una una inscripció utilitzant el formulari d’inscripcions          

als piramidals, abans del dimecres 23 de octubre a les 22:00. Es publicaran els              

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11cXXZMml8cRe6qRmXhxVTJvzs_oWqs43Ja8hvBNjApM/edit#gid=1255747448
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI8kMH3b3GWSizfVM56trrx3o8GCC0zoxRTCom8WWdl-9Fgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI8kMH3b3GWSizfVM56trrx3o8GCC0zoxRTCom8WWdl-9Fgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI8kMH3b3GWSizfVM56trrx3o8GCC0zoxRTCom8WWdl-9Fgw/viewform


 

grups el dimecres i hi haurà temps fins dijous a les 22.00 per reclamacions. La               
publicació dels quadres es farà exclusivament al web el divendres. Tota inscripció            
fora de termini no serà acceptada 

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

competició, hauran de notificar-ho amb la màxima antelació possible, mitjançant el           
correu electrònic de la RTL: fcttrtlleida@gmail.com. No hi haurà reemborsament de           
la inscripció si la notificació es fa quan s’han publicat els quadres definitius. 

 
● PAGAMENT: El pagament del torneig, es farà mitjançant domiciliació bancària o a            

través dels “forfaits” esmentats en la Circular 1 de la present temporada 2018/2019.             
En els piramidals infantils el preu del forfait de tots els tornejos serà de 30€. Queda                
inclòs en aquest preu el top 12 o top “B”. Qui vulgui participar en el provincial                
classificatori haurà de pagar els 5€ d’aquest campionat. 

 
 
 
Per qualsevol altra consulta, poden escriure al correu electrònic de la Representació            
Territorial de Lleida. 
 
Salutacions, 
 
 
 
Vinyet Solans 
Secretària de la Representació Territorial de Lleida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Borges Blanques, 16 d’octubre de 2019. 

mailto:fcttrtlleida@gmail.com

