
2n Piramidal de Veterans

Amb aquesta circular, ens complau informar-vos de la celebració del Primer Torneig
Piramidal de Veterans de les Terres de Lleida, que es celebrarà el proper diumenge
30 de maig de 2021, al Centre de Tecnificació de Les Borges Blanques.
Per fer més atractiu el torneig es farà una samarreta per tots els participants. El preu
passarà de 8€ a 11€. Per poder-ho tenir tot a punt caldrà fer la inscripció abans
d’aquest dijous per poder demanar les samarretes i fer-ne la serigrafia.

Adjuntem les normatives per les quals es regirà la competició:

● DATA: 30 de maig de 2021

● HORARIS: 8:15 Obertura del Centre
8:30 Confirmació de la inscripció
9:00 Inici de la competició
10:45 Esmorzar pels jugadors assistents.
11:15 Segona part de la competició.
13:30 Final del Piramidal.

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

● CATEGORIA: Veterans

● CARACTERÍSTIQUES DEL TORNEIG: Els piramidals de veterans es
jugaran en format de grups de 5 amb quadres finals.

● 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
1981, i abans, podran disputar la competició.

● INSCRIPCIONS: Els piramidals de veterans es jugaran en format de grups de
5 amb quadres finals. Caldrà fer una una inscripció utilitzant el formulari

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI8kMH3b3GWSizfVM56trrx3o8GCC0zoxRTCom8WWdl-9Fgw/viewform


d’inscripcions als piramidals, Es publicaran els grups el dijous i hi haurà
temps fins dijous a les 22.00 per reclamacions. La publicació dels quadres
es farà exclusivament al web el divendres. Les puntuacions seran les
mateixes que en els OPENS absoluts.

● Tots els jugadors que vulguin participar, hauran de confirmar la seva
assistència fins el dijous 19 de maig a les 24:00h. Qualsevol inscripció fora
de termini, no serà validada.

● 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 ja s’han publicat els quadres
definitius.

● PAGAMENT: El pagament del torneig, es farà mitjançant domiciliació
bancària. Recordar que cada OPEN té un cost de 8€.

● RESTRICCIONS COVID:
○ Caldrà signar el full d'autorresponsabilitat que està en aquest enllaç
○ Caldrà introduir les dades en el formulari que estarà a disposició dels

participants a l'entrada del centre de tecnificació.
○ No es podrà fer ús dels vestidors.
○ Cada participant tindrà assignat un seient a les grades amb el seu

número per poder deixar la roba. (Llistat jugadors)
○ Caldrà utilitzar la mascareta sempre excepte quan s'està jugant.
○ No es podrà menjar dins del centre de Tecnificació.
○ L'esmorzar el farem al bar la Pruna i caldrà dir amb antelació quin

esmorzar es vol per no perdre temps en arribar.
○ Hi haurà una hora exacta per esmorzar. Es sortirà a les 10.30 del

centre de Tecnificació i es sortirà del bar a les 11.15

Les Borges Blanques,
16 de maig de 2021
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