REGLAMENT TENNIS TAULA
2016 - 2017
FASES DE LA COMPETICIÓ:
1. PROVES PRÈVIES. S’organitzaran quatre jornades prèvies a
la Final Comarcal. Cada jornada es farà pel format lligueta on tots
els participants jugaran entre 3 i 5 partides i obtindran una puntuació
per partides guanyades. Aquestes proves prèvies seran sense
podi.
2. FINAL COMARCAL. Hi participaran tots/es els/les participants i
s’establirà una classificació final per ordre de puntuació. Aquesta
final correspondrà amb la cinquena i última jornada de competició.
3. CAMPIONAT TERRITORIAL DE BARCELONA. El número
d’esportistes que participaran en aquesta fase vindrà determinat
pel que marqui la Normativa Tècnica Territorial.

PROGRAMA DE COMPETICIÓ:
Individual i Equips.

NORMATIVA DE COMPETICIÓ:
1. Cada participant actuarà en la categoria que li correspongui,
segons l’edat i segons la Normativa de participació Comarcal.
Categories convocades: Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil.
La competició està oberta a jugadors/es federats/des i NO
federats/des.
2. És obligatori participar a tres (3) de les quatre (4) proves prèvies,
per tal d’aspirar a accedir a la final comarcal.

3. Les jornades estaran controlades pels/les coordinadors oficials
del Consell Esportiu del Garraf i, tots els resultats estaran reconeguts
per accedir a classificacions i seleccions de fases posteriors.
4. Cada esportista tindrà la llicència en funció del seu any de
naixement i participarà a la categoria que li correspongui, segons
aquesta. Es permetrà la participació en la categoria immediatament
superior, però un/a mateix/a esportista no podrà participar en dues
categories diferents de forma simultània.
5. El dies de la competició cada esportista haurà de presentar a la
taula la fitxa d’esportista. Els/les participants que no tinguin la
documentació en el moment de la competició, tindran temps fins a
la següent jornada per presentar-la.
6. A cada jornada hi haurà un/a responsable de coordinar l’activitat.
Per qualsevol aclariment caldrà adreçar-se a aquestes persones,
que en prendran nota i seran les encarregades de resoldre. Les
entitats (entrenadores, delegats, pares,..) que per iniciativa pròpia
interfereixin en el desenvolupament normal de la prova seran
advertides i la seva falta anotada a l’acta de la competició, que
serà tramesa Comitè de Competició del Consell Esportiu.

DISPOSICIÓ FINAL:
Qualsevol anomalia no prevista en aquesta normativa serà resolta
pel Comitè Organitzador i pel Comitè de Competició del Consell
Esportiu del Garraf.
Aquest és un programa de

