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Poden participar tots els centres d’ensenyament, agrupacions esportives o altres entitats que ho desitgin i 
que estiguin degudament reconegudes i inscrites al registre corresponent del Consell Català de l’Esport. 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ASPECTE ECONÒMIC 
 
Tota la documentació cal tramitar-la per internet mitjançant l’aplicatiu de llicències del Consell: 
http://ceeb.playoffinformatica.com 
 
Per poder fer-ne us, cada entitat tindrà un nom d’usuari i una paraula de pas. En el cas d’una nova 
entitat, aquestes dades seran facilitades pel CEEB un cop es faci efectiva la inscripció d’entitat. 
 

 Inscripció de centre;        1,00€  
 Assegurança         gratuïta    
 Llicència esportiva vigent per al curs 2010-2011;   3,70€ 
 Llicència per a nens i nenes nascuts/des a partir de l’any 2001;  0,30€ 
 Full d’inscripció específic de Tennis Taula;    10,00€  (tota la competició) 

 
INSCRIPCIONS 
 
Les inscripcions es podran formalitzar fins el dilluns abans de la 1a competició. S’acceptaran inscripcions 
en posterioritat, però l’organització no pot garantir la participació d’aquests nous inscrits en totes les 
jornades. 
 
CATEGORIES 
 
Totes les categories seran mixtes, tret que el nombre de participants permeti separar-los. 
 

 Benjamí nascuts els anys 2001-2002 
 Aleví   nascuts els anys 1999-2000 
 Infantil  nascuts els anys 1997–1998   
 Cadet  nascuts els anys 1995–1996 
 Juvenil  nascuts els anys 1993–1994 

 
Si qualsevol categoria no arribés al mínim de quatre jugadors/es en una determinada jornada, aquesta se 
suspendria i els participants passarien a una altra categoria a decidir pel comitè de competició. La 
puntuació obtinguda serà comptabilitzada dins de la seva categoria de edat. 
 
CALENDARI DE COMPETICIÓ  
 
La distribució de les jornades quedarà de la següent manera: 
 
TROBADA ESCOLES  divendres  29-10-10   jornada de promoció per alumnes de primària 

 
 1a jornada:  05-11-10 
  

TROBADA IES  dimecres  10-11-10  jornada de promoció per alumnes de secundaria 
 
 2a jornada:  19-11-10  
 3a jornada:   10-12-10  
 4a jornada:  21-01-11  

 5a jornada:   11-02-11  
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TROBADA IES     dimecres  16-02-11 jornada de promoció per alumnes de secundaria 
  
 6a jornada:   25-02-11  
 7a jornada:   18-03-11  
 8a jornada:   08-04-11  
 9a jornada:   06-05-11 FINAL 
 
TROBADA IES     dimecres  13-04-11 jornada de promoció per alumnes de secundaria 
  

 
HORARI 
 
Els partits es començaran a jugar els divendres a les 18:30h. 
 
Cada delegat/entrenador en arribar al local de joc, i no més tard de les 18,15 hores del dia de joc, s’ha 
d’adreçar a l’organització per tal de facilitar la relació de jugadors/es que aquell dia participaran. Cal 
assenyalar l’edat, el centre de procedència i portar la llicència del Consell. 
 
És obligatori que tots els participants de cada jornada, estiguin al lloc de joc de l’encontre 10 minuts 
abans de l’hora del partit. Els delegats/entrenadors caldrà que informin als seus jugadors/es en quina 
taula han de jugar.   
 
ADREÇA DE JOC  
 
Instal·lacions de la Federació Catalana de Tennis Taula - Duquesa d’Orleans 29, interior de Barcelona. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓ INDIVIDUAL 
 
En cada categoria i a cada jornada, es distribueix als jugadors per grups (de tres a sis jugadors) de nivell, 
seguint un sistema piramidal, a partir dels resultats de les jornades anteriors i de la preliminar. A cada 
jornada es donen uns punts per cada jugador segons la classificació obtinguda i aquesta serveix per 
confeccionar els nivells de la jornada següent. Els jugadors que no assisteixin a qualsevol de les jornades 
no rebran cap punt. 
 
Cada encontre es disputarà al millor de cinc o tres partides, segons determini l’organització en el moment 
d’iniciar-se la competició. Una partida quedarà finalitzada quan un dels dos jugadors arribi a 11 punts amb 
diferència de dos punts, canviant el servei cada dos punts. Els jugadors canviaran el costat de la taula en 
cada partida, fent-se el canvi de camp en la cinquena o tercera partida en el moment que un jugador/a 
arribi a cinc punts.  
 
Els encontres seran arbitrats pels mateixos jugadors/es, en l’ordre establert a la pròpia Acta del Grup, i 
per qui designin els responsables en les rondes posteriors. 
 
Els jugadors/es han de portar calçat adient,  roba d’esport i la seva pala. 
 
Si la participació fos molt alta en alguna de les categories, l’organització es reserva el dret de variar el 
sistema de competició d’aquella categoria. 
 
Tot el no previst en aquest reglament, s’aplicarà les regles del joc del Reglament de la Federació Catalana 
de Tennis Taula.  
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PREMIS/CLASSIFICACIONS 
 
La classificació serà el resultat de la suma de totes les jornades individualment. Es publicaran a la plana 
web del Consell (http://www.elconsell.cat) la setmana després de cada jornada. 
 
En la FINAL INDIVIDUAL es celebrarà el lliurament de guardons. S’atorgarà copes als tres 1rs classificats 
de cada categoria i un petit obsequi a tots els participants. 
 
 
FINAL TERRITORIAL I FINAL NACIONAL 
 
Els jugadors millor classificats abans de les fases finals podran acudir a les Finals Territorials de la 
Província de Barcelona i, en el cas de classificar-se, a les Finals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.  
 
Aquest curs al haver competició per equips en la nostra competició, s’agafaran els millors classificats d’un 
mateix centre escolar  del rànking de la competició individual i es formaran els equips. 
 
Els jugadors de categoria benjamí podran participar a la Final territorial com a exhibició però no podran 
accedir a la Final Nacional.  
 

 


