
  

Circular   3:   Campionat   Provincial   

Per  la  present,  ens  complau  informar-vos  de  la  celebració  del  Campionat  provincial              
Absolut  individual  i  per  equips,  de  les  Terres  de  Lleida,  que  se  celebrarà  el  dissabte                 
25  i  diumenge  26  de  setembre  de  2021,  a  les  Borges  Blanques.  Degut  a  les                 
restriccions  COVID  i  a  les  taules  disponibles  la  inscripció  quedarà  limitada  a   60               
jugadors  o  jugadores ,  sent  l’ordre  d'inscripció  el  que  s’utilitzarà  en  el  cas  que  hi  hagi                 
més   inscrits   que   places.   
  

Adjuntem   les   normatives   per   les   quals   es   regirà   la   competició:   
  

● DATES: Dissabte   25   (EQUIPS)   
Diumenge   26   (Individuals   i   dobles)   

  
● HORARIS:   Dissabte:   

9:30   Obertura   del   recinte   
10.00   Primera   ronda   (prèvia   si   son   més   de   8   equips)   
12.00    Ventilació   de   la   Sala   durant   15   minuts   (COVID)   
12.15   Quarts   de   final   /   eliminatòries   de   consolació   
16.00   Semifinal   /   eliminatòries   de   consolació   
17.45    Ventilació   de   la   Sala   durant   15   minuts   (COVID)   
18.00   Final   /   3r   i   4t   lloc   
  

Diumenge:   
8:15   Obertura   del   Centre   
9:00   Inici   de   la   competició   fase   de   grups   
10.30   Ventilació   de   la   Sala   durant   15   minuts   (COVID)   
10.45   Continuació   de   la   fase   de   grups   
12.15   Ventilació   de   la   Sala   durant   15   minuts   (COVID)   
12.30   Primeres   rondes   de   dobles   i   dobles   mixtes   
13.30   Dinar   
16.00   Dues   rondes   de   quadres   finals   Individuals   
17:00   Una   ronda   de   quadres   de   dobles   i   dobles   mixtes   
17.30   Ventilació   de   la   Sala   durant   15   minuts   (COVID)   
17.45   Fases   finals   individuals,   dobles   i   dobles   mixtes   
19:00   Final   del   Provincial   i   lliurament   de   premis   

  
● LOCAL   DE   JOC:    Centre   de   tecnificació   de   les   Borges   Blanques   



  

● DECLARACIÓ  RESPONSABLE  COVID:   Aquí  disposeu  de  la  declaració          
responsable   covid   que   és   indispensable   per   a   la   participació   en   la   competició.   

  
● CATEGORIA :   Absolut   

  
● CARACTERÍSTIQUES   DEL   TORNEIG:     

○ EQUIPS:     
■ La  competició  per  equips  es  jugarà  amb  el  sistema  “Corbillon”  (             

A-X;  B-Y;  C-Z;  A-Y;  B-X).  Cada  club  tindrà  l’opció  d’apuntar  un             
màxim  de  2  equips.  Es  requereix  un  mínim  de  3  jugadors  per              
cada   equip.   

■ El  sistema  de  joc  de  la  prova  d’equips  serà  el  SISTEMA             
OLÍMPIC  (3  jugadors),  on  1  jugador  juga  2  individuals  i  els  altres              
2   juguen   el   doble   i   1   individual.   

● Dobles   “B”–   “C”   Dobles   “Y”   –   “Z”   
● Individual   “A”   Individual   “X”   
● Individual   “C”   Individual   “Z”   
● Individual   “A”   Individual   “Y”   
● Individual   “B”   Individual   “X”   

■ Els  partits  seran  a  eliminatòria  directa.  Els  perdedors  disputaran           
eliminatòries   de   consolació.   

○ INDIVIDUAL:   
■ Primera  fase  de  grups  de  quatre  jugadors,  on  els  dos  primers             

passaran  a  l’Open  AB,  mentre  que  el  tercer  ho  farà  a  l’Open  C  i                
el   quart   a   l’Open   D   i   el   cinquè   a   l’Open   E.   

■ Prova  de  dobles :  La  prova  de  dobles  serà  a  eliminatòria  directa             
i   es   faran   dobles   i   dobles   mixtes.   

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

demana   que   tothom   compleixi   amb   les   seves   obligacions   d’arbitratge.   
  

● PARTICIPACIÓ :  Poden  participar  a  la  competició  tots  jugadors   que  tinguin            
llicència  donada  d’alta  a  la  FCTT  de  la  temporada  21/22  i  competeixin  per  un                
equip   de   la   RTL.   

  

https://docs.google.com/document/u/2/d/1BJ-SOA-BCryQCy7vi3R1VinE7y3mStnfkqtC-0NnRjY/edit


  

● INSCRIPCIONS:   La  inscripció  es  podrà  fer  a  partir  del  dilluns  dia  13  a  les                
12.00.  Els  clubs  tindran  temps  de  fer  la  seva  inscripció  fins  al   diumenge,  19                
de  setembre  a  les  23:59h  mitjançant  el  correu  electrònic  de  la  RTL:              
fcttrtlleida@gmail.com  ( equips  i  dobles )  i  el   formulari  d’inscripcions  als  OPENS             
( competició  individual ).  La  inscripció  a  la  prova  d’equips  serà  de   30€/equip.             
Cada   club   té   dret   a   inscriure   un   màxim   de    dos   equips .   

  
● PUBLICACIÓ  DELS  QUADRES:   A  la   web  de  la  RTL  es  publicaran  els              

quadres  el  dimecres  dia  22  de  setembre  i  s’admetran  al·legacions  fins   dijous              
23  a  les  18.00h.   Els  quadres  es  faran  en  funció  dels  jugadors  inscrits  per                
cada  equip  i  els  seus  punts  en  el   rànquing  absolut  provincial .  El  mateix               
s’aplica   pels   dobles   i   dobles   mixtes.   

  
● PREMIS:   Hi  haurà  copa  per  als  tres  primers  equips  classificats,  per  les              

parelles  guanyadores  de  dobles  i  dobles  mixtes  i  per  als  tres  primers              
classificats  individual.  A  més  el  guanyador  del  provincial  absolut  tindrà  un  val              
de   60€   en   material   de   ZonaTT.   

  
  
  

Salutacions,   
  

Edna   Solans   Viscasillas   
Secretaria   de   la   Representació   Territorial   de   Lleida.   

  
  

Les   Borges   Blanques,   
11   de   setembre   de   2021   
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