TENNIS DE TAULA

NORMATIVA FASE TARRAGONÈS 2018-19
INDIVIDUAL i PER EQUIPS

1. ORGANITZACIÓ
Aquest curs 2018-19, el Consell Esportiu del Tarragonès, amb la col·laboració de
l’AEE Institut Collblanc de la Canonja, convoca la FASE COMARCAL DE TENNIS
TAULA, INDIVIDUAL I PER EQUIPS, dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
2. CATEGORIES
2.1 Edat escolar:
Hi podran participar esportistes d’edat escolar (JEEC) pertanyent a escoles i clubs de
la comarca de les següents categories:
Prebenjamí (11-12), benjamí (09-10), aleví (07-08), infantil (05-06), cadet (03-04) i juvenil
(01-02), tant masculí com femení.
Jugadors federats: hi podran participar esportistes que estiguin donats/des d’alta a la
Federació Catalana de Tennis Taula, fent el mateixos tràmits que s’estableix pels
esportistes dels JEEC. Si fos el cas, es realitzarà una classificació conjunta i una altra
separada, atenent a aquesta participació especial.
2.2. Popular (adults): També es convoca la modalitat Popular, tant masculina com
femenina, destinada a pares i mares, i també a monitors i professors, que no participin
en competicions federades. Aquesta modalitat tindrà el mateix tractament que les
escolars, amb inscripció formal i el corresponent lliurament de premis als millors
classificats.
3. MODALITATS I SISTEMA DE COMPETICIÓ
3.1. CAMPIONAT INDIVIDUAL.
Fase Prèvia: Es convocaran dues jornades independents, que es desenvoluparan pel
sistema de lliga o per eliminatòries, segons el nombre d’inscrits per categoria.
A cadascuna de les dues jornades, hi haurà una classificació final amb l’aplicació d’una
puntuació establerta per categoria, segons aquest barem:
1r
classificat/da

2n/a
classificat/da

3r/a
classificat/da

4t/a
classificat/da

5à al 8è
classificats

Resta de
participants

10 punts

7 punts

5 punts

3 punts

2 punts

1 punts

Fase Final (Màster): es celebrarà una jornada final, que determinarà la classificació
final comarcal, on participaran, prèvia corresponent confirmació, els vuit primers
classificats/des de cada categoria, aplicant el sumatori de les puntuacions assolides a
les ambdues jornades prèvies.
Les possibles baixes d’esportistes, es cobriran per la resta d’esportistes participants a
cada categoria, segons el corresponent ordre de classificació.
Es prega màxima puntualitat i que es respectin els horaris marcats a cadascunes de les
categories.
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3.2. CAMPIONAT PER EQUIPS. Es jugarà pel sistema de lliga o eliminatòries directes,
en funció del nombre d’equips inscrits. Es farà una única jornada, posterior a la fase
comarcal de la modalitat individual.
Se seguirà el SISTEMA CORBILLON o COPA DAVIS. Aquest sistema està format per
quatre (4) partits individuals i un (1) de doble: dos jugadors A i B del mateix equip
jugaran en dos individuals cadascun, i el doble podran disputar-lo aquests mateixos i/o
uns altres C i/o D.
Els equips han d’estar formats per un mínim de 2 jugadors. A cada partit s’han
d’alinear com a mínim 2 jugadors, i com a màxim, 4 jugadors.
Es jugaran tots els partits, tot i que es podran substituir els jugadors dels darrers
individuals un cop un dels equips hagi assolit la victòria (3 partits guanyats).
Els esportistes que prenguin part en la competició individual i per equips ho podran fer
en totes dues, però sempre amb la mateixa entitat.
4. INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ
Per poder participar a la Fase Comarcal de TENNIS TAULA, les persones han d’estar
degudament donades d’alta als JEEC per l’aplicació i amb la llicència assignada en
aquest esport, amb les condicions previstes a la normativa de tramitació del CET. En
cas contrari, tots aquells que no ho estiguin, no podran puntuar a la fase comarcal ni
se’ls podrà donar cobertura de l’assegurança esportiva obligatòria.
És necessari que feu les altes al programa amb l’antelació suficient (prèvia presentació
al CET del full d’inscripció de l’entitat i la facilitació de la clau d’accés).
Posteriorment, tramitareu la inscripció específica dels participants directament al
programa de gestió esportiva del CET, on constarà la fase comarcal, a l’apartat
d’esports individuals dels JEEC.
La inscripció a la jornada final individual (Màster), es realitzarà per confirmació dels
classificats, en funció de la puntuació acumulada a les dues jornades prèvies.
A la categoria Popular (adults) és imprescindible que tots els participants estiguin
donats d’alta a l’assegurança esportiva de LLEURE, amb el cost corresponent de
tramitació.
El tràmit d’inscripció per a la modalitat per equips, es farà, igualment que la
modalitat individual a l’aplicació informàtica. Però, en aquest cas, també
s’acompanyarà el full específic (Excel), que s’adjunta a la normativa, on s’especifica els
components de cada corresponent equip.
A la fase comarcal no serà necessària presentar la llicència física. Recordeu que els
classificats per a la Fase Territorial, sí que serà necessària la seva presentació.
La Fase comarcal també està oberta a la participació d’esportistes d’altres comarques,
prèvia inscripció del seu corresponent consell esportiu i amb les mateixes condicions
participatives que les entitats del Tarragonès.
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5. DATES I LLOC DE CELEBRACIÓ
MODALITAT

INDIVIDUAL

PER EQUIPS

DATES

HORA

23.02.19
16,00 hores. Categories de
1a Jornada
Primària:
classificatòria
Prebenjamí, benjamí i aleví.
17,30 hores. Categories de
09.03.19
Secundària:
2a Jornada Infantil, cadet, juvenil i
classificatòria Open.
23.03.19
Jornada
Final
Màster

16,00
hores.
Totes les
categories

06.04.19
Jornada
única

16,30 hores
Totes les
categories

LLOC

Gimnàs de
l’Institut
Collblanc,
la Canonja

DATA LÍMIT
INSCRIPCIÓ
1a i 2 jornada
Dimecres
20.02.19
2a jornada
(noves inscripcions
Dimecres
06.03.19
Aplicació informàtica

Lliurament de
Per confirmació de les
(entrada porta
guardons
entitats dels esportistes
externa posterior –
modalitat
classificats
pistes esportives )
individual
Lliurament de
Dimecres
guardons
03.04.19
modalitat per
Aplicació informàtica i
equips
full d’equip

6. PUNTUALITZACIONS TÈCNIQUES
Tots els partits es jugaran al millor de 5 jocs (3 de guanyats). A les fases prèvies, si fos
necessari, es podria modificar al millor de 3 jocs (2 de guanyats).
Guanyarà el joc el jugador o parella que arribi primer als 11 punts. Si tots dos
esportistes aconsegueixen 10 punts, guanyarà el joc el jugador o parella que primer
obtingui 2 punts de diferència sobre el jugador o parella adversari.
Després d’haver-se jugat 2 punts, el jugador que resta passarà a ser el jugador que
serveix. Així fins a la finalització del joc, tret que els dos jugadors o parelles hagin
anotat 10 punts. En aquest darrer cas, l’ordre del servei i de la restada serà el mateix,
però tan sols efectuarà un punt alternativament.
7. ARBITRATGES
El control tècnic de anirà a càrrec del jutge àrbitre designat pel CET.
8. INDUMENTÀRIA DELS JUGADORS
Els participants han de portar roba esportiva (pantalons curts). Es jugarà amb pilota
blanca o taronja (40 mm).
9. FASES SUPRACOMARCALS
Es comunicarà oportunament la informació corresponent a les fases supracomarcals
que es puguin convocar.
La data prevista per la Fase Territorial del Camp de Tarragona és el 11 de maig a Pira
(Conca de Barberà) i la de la Final Nacional de Catalunya dels JEEC, l’1 i 2 de juny
(Baix Camp).
NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA. Per resoldre el que no estigui previst en les normes presents,
s’aplicarà l’annex de la convocatòria dels JEEC, l’annex de les Directrius dels JEEC i les Normes
de disciplina esportiva dels JEEC
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