NORMATIVA COMARCAL DE TENNIS TAULA – 2015-2016
1. CATEGORIES
Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil, tant masculí com femení.

2. DOCUMENTACIÓ
Tots els participants hauran de tenir la corresponent llicència degudament tramitada pel Consell Esportiu.
La data màxima d’inscripció és 11 dies abans del dia de la competició

3. SISTEMA DE COMPETICIÓ INDIVIDUAL
Es celebraran 2 jornades de competició individual.
Segons el número de jugadors inscrits es competirà de la següent manera:
Amb 2, 3 o 4 jugadors, repetir tots contra tots les dos jornades
Amb 5, 6, o 7 jugadors, tots contra tots les dos jornades.
Amb 8 o més jugadors, la primera jornada es faran agrupaments de 3 o 4 jugadors classificant-se 2 o 3
jugadors per la següent jornada. A la segona jornada la competició serà per eliminatòries enfrontant-se el
primer d’un grup amb el segon de l’altre grup. Així successivament tant pels guanyadors com pels
perdedors.

4. SISTEMA DE COMPETICIÓ EQUIPS
Es celebrarà 1 jornada de competició per equips
Segons la inscripció es competirà tots contra tots o per eliminatòries
Els equips estaran formats per un mínim de 2 jugadors i un màxim de 4. Tots els jugadors jugaran una
partida com a mínim.
Es celebraran 4 partides individuals i 1 partida doble

5. PUNTUACIÓ I PREMIS
Tots els partits es jugaran al millor de 5 jocs. Els partits es donaran per acabats quan un jugador o una
parella assoleixin la tercera partida (3-0, 3-1, 3-2).
Guanyarà el joc el jugador o parella que primer arribi als 11 punts. Amb empat a 10 punts guanyarà el joc
qui obtingui 2 punts de diferència.
Cada 2 punts els jugadors canvien l’ordre del servei. Amb empat a 10 punts l’ordre del servei serà per
cada punt jugat.
Copa als tres primers classificats, masculí i femení.

6. ARBITRATGE I REGLAMENT.
Els arbits , assignats pel Consell Esportiu, resoldran les qüestions tècniques plantejades tenint en compte
el reglament de la Federació Catalana de Tennis Taula.
Des de la taula d’anotadors es cridaran els jugadors per competir, passaran per aquesta taula a recollir el
full de puntuació i es dirigiran a la taula assignada. Allí es presentaran a l’arbit per fer el sorteig i per
jugar la partida. En acabar els dos jugadors es presentaran, amb el full de puntuació, a la taula d’anotadors
per confirmar el resultat.

7. DATA I LLOC DE REALITZACIÓ.
Veure calendari comarcal

8. PARTICIPACIÓ FASE TERRITORIAL.
Segons normativa de la Fase Territorial.

9. OBSERVACIONS.
Cada jugador ha de portar la pala/raqueta de tennis taula. Es aconsellable competir amb roba esportiva.
Gandesa, Octubre de 2015
EL COMITÉ ORGANITZADOR COMARCAL

