
CIRCULAR Nº 12: 1r. TORNEIG OPEN
ABSOLUT

Benvolguts i benvolgudes,

Per la present, ens complau informar-vos de la celebració del Primer Torneig Piramidal
Absolut de les Terres de Lleida, que es celebrarà el proper diumenge 15 de maig de 2021, al
Centre de Tecnificació de Les Borges Blanques. Degut a les restriccions i limitacions per la
COVID es restringeix el nombre d’inscripcions als primers 45 jugadors o jugadores inscrits.

Adjuntem les normatives per les quals es regirà la competició:

● DATA: 16 de maig de 2021

● HORARIS: 8:15 Obertura del Centre
9:00 Inici de la competició fase de grups
10.30 Ventilació de la Sala durant 15 minuts (COVID)
12:15 Fase de quadres finals
14:00 Final del Piramidal.

● LOCAL DE JOC: Centre de Tecnificació de Les Borges Blanques; Av. Mestra
Maria Codina, nº1.

● CATEGORIA: Absolut

● CARACTERÍSTIQUES DEL TORNEIG: Els OPENS Absoluts es jugaran en format
de grups de 5 amb quadres finals. Caldrà fer una una inscripció utilitzant el formulari
d’inscripcions als OPENS, fins al dimecres dia 12 de maig a les 22.00. Es
publicaran els grups el dijous i hi haurà temps fins divendres a les 14.00 per
reclamacions. La publicació dels quadres definitius es farà exclusivament al web el
divendres. Per fer els quadres s’utilitzarà el darrer rànquing disponible.

● Els 2 primers classificats de cada grup, accediran a l’Open “A”, mentres que el tercer
anirà a l’Open “B”, el quart a l’Open “C”, i el cinquè anirà a l’Open “D”.

● ARBITRATGES: Els arbitratges, aniran a càrrec dels mateixos jugadors i estaran
definits en el mateix quadre final. Segons l’acord de l’Assemblea, ell no arbitratge del
partit assignat implicarà la pèrdua del dret als punts aconseguits i el continuar en la
competició.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI8kMH3b3GWSizfVM56trrx3o8GCC0zoxRTCom8WWdl-9Fgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI8kMH3b3GWSizfVM56trrx3o8GCC0zoxRTCom8WWdl-9Fgw/viewform
https://www.fcttlleida.com/ranquing-provincial-absolut/


● PARTICIPACIÓ: Poden participar a la competició tots jugadors que tinguin llicència
donada d’alta a la FCTT i competeixin per un equip de la RTL.

● INSCRIPCIONS: Tots els jugadors que vulgui participar, hauran de confirmar la seva
assistència fins al dimecres dia 12 de maig a les 22.00 mitjançant el formulari
d’inscripcions als OPENS. Qualsevol inscripció no inscrita al formulari o 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 és fa quan ja s’han publicat els quadres definitius.

● PAGAMENT: El preu serà de 7€ que es cobrarà per transferència bancària al
club.

Per qualsevol altra consulta, poden escriure al correu electrònic de la Representació
Territorial de Lleida.

Salutacions,

Vinyet Solans Viscasillas
Secretaria de la Representació Territorial de Lleida.

Les Borges Blanques, 08 de maig de 2021
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