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CIRCULAR 12 – Temporada 2019/2020 – 18 de març de 2020 
 
 

AFECTACIÓ DEL COVID-19 A LES COMPETICIONS 
 
 
 
Ateses les estrictes mesures que han dictaminat les autoritats governamentals i sanitàries 
degut a la pandèmia provocada pel coronavirus, la Federació Catalana ha pres les 
següents mesures: 
 

- SUSPENDRE TEMPORALMENT La Lliga de Tercera Estatal Masculina. En funció 
de l’evolució de la pandèmia i de les mesures dictaminades per les autoritats 
governamentals i sanitàries, es programaran les jornades pendents i la Fase 
d’Ascens i la de Permanència. 

- D’acord amb l’Ajuntament de Valls i amb tot el seu suport i predisposició per trobar 
noves dates, AJORNAR les següents competicions:  

o Campionat de Catalunya Benjamí  
o Campionats de Catalunya Aleví i Juvenil  
o Campionats de Catalunya Infantil i Sub 21  
o Top Català Adaptat  
o Torneig Internacional de Veterans 

- AJORNAR, també, les següents competicions:  
o Top Català Absolut (Les Borges Blanques) 
o Top Català Benjamí i Infantil (Les Borges Blanques) 
o Top Català Aleví i Juvenil (Les Borges Blanques) 
o Open Catalunya 3a Fase (Calella i Reina Elisenda) 

- Les competicions AJORNADES, una vegada es retiri l’Estat d’Alarma, s’estudiarà 
la possibilitat de programar-les dins de la temporada, probablement dins del mes 
de juliol.  

- Respecte del termini d’inscripcions fixat, avui, 18 de març de 2020, se suspendran 
l’entrada d’inscripcions als Campionats de Catalunya de Joves, les quals 
seran REOBERTES i ampliat el període, una vegada estiguin fixades les noves 
dates. 

- De la resta de competicions del calendari de la temporada 2019/20, tot i que es 
manté la data inicial, és molt probable que hagin de ser ajornades o programades 
en altres dates, segons l’evolució de la pandèmia i de la programació que faci la 
RFETM de les Lligues Estatals també suspeses. 

o Campionat de Catalunya de Veterans (Equips) (Calella) 
o Campionat de Catalunya de Veterans (Individuals i Dobles) (Calella) 
o Campionat de Catalunya Absolut “B” (Bàscara) 
o Campionat de Catalunya Absolut “A” (Calella) 

- Aquesta setmana començava el període d’inscripcions de l’Open Internacional 
d’Espanya per a Joves (SYOC 2020), a Platja d’Aro. Donada l’actual situació, es va 
consultar amb els serveis sanitaris i, d’acord amb la RFETM, es va enviar una 
proposta a la ITTF per tal de posposar les inscripcions i la celebració de 
l’esmentat SYOC 2020. La proposta contemplava la celebració entre els mesos de 
setembre a novembre d’enguany. La Federació Internacional va contestar que ho 
entenien i que ho acceptaven. 
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Queden en vigor les mesures de tancament de les oficines i instal·lacions del CEM Reina 
Elisenda, fins nou avís. 
 
Agraïm la comprensió i seguim apel·lant a la responsabilitat i a la col·laboració de tots, us 
seguirem mantenint informats. 
 
Federació Catalana de Tennis de Taula. 


