CIRCULARS 2018-2019
Tota norma de joc que NO surti especificada a les circulars, es farà servir el reglament que
utilitza la FCTT de la temporada 18/19.
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CIRCULAR 1 · NORMES GENERALS DE LA COMPETICIÓ TTI
NORMATIVA ESPECÍFICA DEL MATERIAL
S’utilitzarà únicament la pilota de PVC per disputar tota competició TTI (Lliga, Copa Primavera,
campionats TTI, i campionats de clubs puntuables pel rànquing TTI).
CALENTAMENT, TEMPS MORT I DESCANS EN ELS PARTITS
1. Els jugadors o parella tindran 2 minuts d’escalfament abans de començar l’encontre. El
sorteig d’encreuaments es podrà fer abans o després de l’escalfament.
2. Tot jugador té dret a un descans d’un màxim d’1 minut entre joc i joc d’un partit.
3. Breu descans per utilitzar la tovallola després de cada 6 punts, des de l’inici fins al final
d’un joc.
4. Es podrà demanar un temps mort d’1 minut al llarg del desenvolupament del partit. El
jugador que l’ha sol·licitat tindrà dret i decisió a reiniciar el partit quan ho cregui
convenient, sempre i quan no superi el temps establert al reglament.
5. Si els dos jugadors o les dues parelles de l’encontre sol·liciten el temps mort
simultàniament no hi haurà cap més temps mort durant el partit, i el joc es reiniciarà
després d’un màxim d’1 minut, sempre i quan les dues parelles estiguin a punt.
6. No es pot demanar un temps mort al primer punt de l’inici d’un joc.
INSTRUCCIONS ALS JUGADORS I EXPULSIONS
1. Els jugadors només poden rebre consells durant el descans entre jocs i al temps mort
que se li concedeix a cada jugador en cada encontre per la persona autoritzada.
2. A diferència de les lligues en representació a la RFETM i FCTT, els jugadors no poden
rebre consells en qualsevol altre moment que no sigui un descans entre jocs, i al temps
mort que se li concedeix a cada jugador.
3. Si qualsevol persona autoritzada o no dóna consells il·legals, l’àrbitre el pot advertir.
Qualsevol altre acte posterior serà motiu d’expulsió de l’àrea de joc durant al llarg
d’aquest encontre.
4. La persona expulsada no serà readmesa abans de finalitzar el partit individual o de
dobles, i no serà substituïda per un altre persona.
5. Si la persona expulsada no abandona l’àrea de joc o torna abans del final de l’encontre
individual o de dobles, l’àrbitre pot suspendre el partit, amb resultat a favor del equip o
palista no expulsat.
6. Si la persona o parella expulsada és un dels jugadors que està disputant en aquell
moment el partit individual o de dobles, perdrà el partit que estigui disputant en aquell
moment.
7. Si la persona expulsada no és un membre representant del jugador o equip, i no afecta
a l’alineació de l’encontre i/o partit individual, s’expulsarà del partit i no afectarà al
resultat, i no podrà tornar a accedir el recinte fins que s’acabin tots els partits a
disputar.

CIRCULAR 2 · NORMATIVA LLIGA TTI
NORMA GENERAL
El comitè TTI estableix la normativa següent:
Segons el nombre d’equips inscrits es faran servir aquests sistemes de competició:
- Menys de 14 equips = 1 categoria a una volta tots contra tots + segona volta partits +
playoff final.
- 14 equips o més = 2 categories a dues voltes
Per a dues divisions sempre es farà servir la classificació de la última lliga disputada, dividint la
classificació per la meitat. Si hi ha un nombre senar d’equips, la primera divisió es compondrà
d’un equip més que la segona divisió.
En cas d’haver-hi dos anys seguits el sistema de competició de dues categories, els dos primers
de segona divisió ascendiran a 1a divisió, i els dos últims equips de primera divisió descendiran a
2a divisió.
INSCRIPCIONS A LA LLIGA TTI
Tot jugador participant a la lliga TTI ha d’estar assegurat, i per tant, haurà d’adquirir una
llicència federativa formalitzada a través del Consell Esportiu d’Osona (més informació a la
CIRCULAR9: TRAMITACIÓ DE FITXES I ASSEGURANÇA)
DATA DE FINALITZACIÓ D’INSCRIPCIONS DELS EQUIPS:
La data màxima per inscriure els equips és fins el dia 31 d’agost de 2018.
El termini per inscriure els/les palistes de cada equip i formular les fitxes federatives per poder
jugar la primera jornada és fins el dissabte 21 de setembre de 2017.
HORARIS DE COMPETICIÓ
Els partits es podran disputar en aquests horaris:
- Els divendres a partir de les 20:00h del vespre, o
- Els dissabtes a partir de les 16:30h de la tarda.
SISTEMA DE COMPETICIÓ
La lliga serà d’una única divisió, i aquesta serà resolta en dues fases:
Primera fase:
Inici de la primera fase: 29 de setembrebre
Finalització primera fase: 19 de gener
Total 1a fase: 11 jornades (12 equips)
Segona fase:
Inici segona fase: 2 de febrer
Finalització segona fase: 16 de març
Total 2a fase: 5 jornades (2 grups de 6 equips)
Final four:
Data de celebració: 30 de març
Es jugarà amb sistema Copa del Món les posicions 1-4, 5-8 i 9-12 en un sol pavelló.
SISTEMA DELSPARTITS DE LLIGA
1. Els partits s’hauran de disputar ambuna taula.En el cas que un equip vulgui disputar els
partits amb dues taules es podrà fer sempre i quan l’equip rival accepti la proposta.
2. 6 partits individuals + 1 partit de dobles, seguint els següents encreuaments: A-Y, B-X,
C-Z, A-X, C-Y, B-Z, i partit de dobles.

3.
4.
5.
6.
7.

En cap cas es podrà alterar el sorteig dels encreuaments dels partits individuals, ni
l’ordre de les lletres dels partits que s’han de disputar.
Tots els equips podran descarregar-se la nova fulla d’actes al blog TTI i/o sol·licitar-la a
través de correu electrònic: lligaintercomarcal@gmail.com
Els partits es disputaran al millor de 5 sets.
Els dobles es disputaran un cop s’hagin desenvolupat els 6 encontres individuals.
El partit de dobles no puntuarà pel rànquing TTI.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ DE LA LLIGA
1. Els 6 partits individuals valdran 2 punts a la classificació general. En el cas de guanyar 3
partits individuals cada equip, es donarà un punt per cada un dels equips.
2. El partit de dobles valdrà 1 punt.
3. Si al acabar la 1a fase de la lliga hi hagués dos o més equips empatats a punts, es
classificaran tenint en compte els resultats obtinguts per cada un d’ells exclusivament
al enfrontar-se a l’altre o altres contendents empatats, procedint de la següent
manera:
• Si són dos els equips empatats es mirarà el resultat de l’encontre entre ells.
• Si són més de dos equips empatats, es mirarà primer els resultats dels
encontres entre ells. En el cas que no es desempati es dividirà els partits
(individuals i dobles)a favor i en contra entre ells.
• Si l’empat persisteix, es dividirà els sets a favor i els sets en contra entre els
respectius equips.
NORMATIVA GENERAL LLIGA TTI
1. Un equip podrà decidir fer jugar un 4t jugador després del 3r partit individual sense
que l’encontre estigui decidit, sempre i quan s’especifiqui el nom del jugador suplent i
per la lletra que serà canviat en el sorteig inicial, abans de començar l’encontre.
2. Si s’apunta un 4t jugador per disputar un encontre al sorteig inicial, no es podrà
rectificar un cop decidit. Si jugués el mateix jugador a substituir la partida es donaria
com a perduda.
3. Els equips podran canviar de jugadors un cop el partit ja estigui decidit, és a dir, quan
un dels equips hagi arribat a 4 punts, sense la necessitat de que aquest jugador hagi set
inscrit al sorteig inicial del encontres.
4. Si un jugador es canvia sense notificar-ho en el sorteig, o quan encara no s’han disputat
els sis primers individuals, podrà jugar però representarà, que tot i que guanyi el sets
i/o partits, el partit l’haurà perdut el jugador titular i així ho reflectirà l’acte de
l’encontre. Es tindrà en compte en la puntuació del rànquing i a la classificació general
de la lliga.
5. Els jugadors que disputin el partit de dobles, un d’ellshaurà de ser un dels titulars que
hagi disputat un dels 3 primers individuals. El segon jugador podrà ser un altre, però
haurà de constar al sorteig inicial.
6. Els jugadors han d’estar inscrits a l’equip tenint en compte el reglament, la normativa
d’inscripcions, i el número de jornades jugades.
7. En el cas que hi hagi una alineació indeguda als partits individuals, se li donarà els dos
punts dels individuals a l’equip contrincant, però es conservarà la puntuació obtinguda
en el partit de dobles.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

En el cas que hi hagi una alineació indeguda en el partit de dobles, se li donarà el punt
a l’equip contrincant, però es conservarà la puntuació obtinguda en els partits
individuals.
En la fase de la Final Four, els jugadors només podran jugar si han disputat un mínim
de 6 partits individuals en els enfrontaments de lliga entre les dues fases.
Es poden inscriure nous jugadors durant al llarg de la lliga un cop tramitada la fitxa a
través dels Consells Esportius, notificant-ho al comitè organitzador 8 dies abans del seu
debut en competició (dia de la jornada anterior no inclòs). No es pot inscriure cap
jugador a la Final Four.
Si un equip només disposa de 2 jugadors, el partit es donarà per perdut, i l’equip rival
se li donarà 3 punts, quedant reflectit a la classificació, als resultats generals, i al
rànquing individual de la lliga.
Per poder ajornar o avançar un partit, s’haurà de justificar al comitè 4 dies abans de
disputar-se, per part de l’equip afectat.
Per ajornar o avançar un partit, hi haurà d’haver un previ acord amb l’equip rival abans
de comunicar-ho al comitè TTI.
El partit ajornat s’haurà de disputar abans de que comenci la següent jornada. En la
fase de playoff (en cas de que n’hi hagi) no es podrà ajornar cap partit.
El diumenge després de cada jornada han d’estar entrades les actes dels partits al blog.
El local de joc haurà d’estar disponible per poder rebre l’equip rival mínim 45 minuts
abans de que es disputi l’encontre.
Un jugador només podrà canviar d’equip seguint els següents punts:
• Sol·licitar al comitè TTI el canvi d’equip.
• En tots els casos, el cas s’avaluarà la proposta i es decidirà cada cas.
• En el cas d’aprovar-se el canvi de l’equip, el delegat del club on constava la seva
participació haurà de notificar-ho al comitè, presentant per correu la carta de
llibertat.
• El jugador no podrà jugar els encontres contra els equips que ja hagi jugat amb el
seu anterior equip, ni amb el seu ex-equip.

RÀNQUING INDIVIDUAL DE LA LLIGA I SISTEMA DE PUNTUACIÓ
La puntuacióindividual de la lliga surtirà d’aquesta fòrmula: PJ*5 + PG*10 + PG/PJ*100 + SF - SC
El rànquing s’anirà actualitzant cada setmana.
Més informació a la CIRCULAR 6: RANQUING TTI
ENTREGA I ENTRADA DE LES ACTES
L’equip local serà l’encarregat d’omplir l’acta al formulari del web. L’equip visitant haurà de
comprovar la validesa de l’acta exposada. En cas d’haver-hi algun error, ho heu de notificar al
comitè organitzador: lligaintercomarcal@gmail.com
ENTREGA DELS TROFEUS DE LA LLIGA
Els trofeus de la lliga s’entregaran a la jornada final de la lliga, que es disputaran en un local o
pavelló decidit pel Consell Esportiu d’Osona i el Comitè TTI.

CIRCULAR 3 · CIRCUÏT D’INDIVIDUALS
RELACIÓ DE PROVES PREVISTES
Individual 1: 22 de desembre de 2018
Individual 2: 23 de març de 2019
Individual Final: 4 de maig de 2019
NORMA GENERAL
1. El nombre de campionats dels circuïts individuals aumentaran o disminuirant per anarse adaptant al nombre de jornades a disputar a la lliga.
2. El circuït d’individuals estarà compost de 2 nivells (A/B). El límit de participants per cada
nivell serà de 16 jugadors.
3. Tots els jugadors que vulguin participar-hi, hauran d’apuntar-sea través d’un correu
electrònic a lligaintercomarcal@gmail.com.
4. En cas d’haver-hi moltes inscripcions per arribar a fer un Nivell C, el Comitè TTI el farà
possible.
5. Els partits dels circuïts d’individuals seran al millor de 5 sets, tant a grups com a la fase
d’eliminatòries.
SISTEMA DE COMPETICIÓ
1. El sistema de competició serà:4 grups de 4 jugadors, i acabaran amb sistema de playoff
d’eliminatòries progressives.
2. El darrer individual haurà de tenir un mínim de 8 jugadors participants per poder
disputar-se. En el cas de no ser així aquesta prova no es farà.

Els jugadors que tindran dret a participar-hi seran:
- 1r Individual A/B = els 32 palistes de millor puntuació individual que s’apuntin de les 8
primeres jornades de la lliga.
- 2n Individual A/B = els 32 palistes de millor puntuació individual que s’apuntin de les 16
primeres jornades de la lliga + la puntuació obtinguda del 1r Individual.
- Individual FINAL A/B = els 32 palistes amb millor suma de puntuacions dels 2 primers
individuals, més la puntuació individual de la lliga (Final Four inclòs).
SISTEMA DE PUNTUACIÓ
Els campionats individuals seran puntuables pel rànquing TTI de la temporada.

La puntuació dels individuals són les següents:
Individual A
1r 30 punts
2n 25 punts

3r
4t
5è
6è

20 punts
18 punts
15 punts
15 punts

7è
8è
9è
10è
11è
12è

15 punts
15 punts
12 punts
12 punts
10 punts
10 punts

13è
14è
15è
16è

8 punts
8 punts
8 punts
8 punts

Individual B
1r 25 punts
2n 20 punts

3r
4t
5è
6è

15 punts
12 punts
10 punts
10 punts

7è
8è
9è
10è
11è
12è

10 punts
10 punts
8 punts
8 punts
6 punts
6 punts

13è
14è
15è
16è

5 punts
5 punts
5 punts
5 punts

ENTREGA DELS TROFEUS I PREMIS DELS INDIVIDUALS:
A l’Individual FINALs’entregaràtrofeus als 3 primers classificats de cada categoria.
NORMATIVA GENERAL DELS CIRCUITS INDIVIDUALS:
1. El primer Individuals A/B es disputarà a Sant Quirze Safaja.
El segon Individual es farà entre Sant Quirze de Besora i Torelló.
2. L’Individual Final es diputarà a Sant Quirze Safaja, per tots els nivells.
3. Preu: 5€/individual. L’individual FINAL serà gratuït, si s’ha participat en els dos previs.
4. Els equips i entitats esportives hauran de comunicar si els interessa oferir el seu local
per disputar els tres primers individuals, perquè poguem saber i concretar quins dies
tenim disponibles en aquest local quan més aviat millor.
5. Es considerarà falta no justificable sempre que un jugador no es presenti el dia del
campionat. Aquest jugador serà sancionat amb -10 punts i el seu club haurà de pagar la
inscripció. Això quedarà reflectit al rànquing TTI de la temporada.

CIRCULAR 4 · CAMPIONATS TTI
RELACIÓ DE PROVES PREVISTES
Campionat de dobles
Torneig de Veterans “Memorial Joan Serra”
Top-8
Campionat CreaTTIu
NORMATIVA CAMPIONATS TTI
1. Totes les proves seran puntuables pel Rànquing TTI, exepte el Top-8 i el Torneig
CreaTTIu que no puntuaran. En el Torneig de Veterans tots els jugadors participants
sumaran 5 punts.
2. Per disputar un campionat TTI, els jugadors hauran d’estar apuntats a un equip a la lliga
15 dies abans que es celebri el campionat.
3. Les dates de les proves es podran trobar al web, a calendari de competició.
ENTREGA DELS TROFEUS DELS CAMPIONATS TTI
Els trofeus dels campionats TTI s’entregaran el mateix dia, un cop finalitzat cada campionat.
PREUS DELS CAMPIONATS TTI
En el campionat de dobles i el Torneig de Veterans “memorial Joan Serra” s’haurà de pagar 5€
per cada participant.
El Torneig CreaTTIu és gratuït a canvi de portar alguna cosa de menjar o beure.
El Top-8 serà gratuït.
CAMPIONAT DE DOBLES
Data provisional: dissabte 26 de gener.
- Els jugadors que hi poden participar són tots els que estiguin inscrits a un equip de la
lliga15 dies abans de la data de competició.
- Per participar en aquest campionat s’haurà de pagar 5€ per jugador.
- Caps de Sèrie: es sumaran les dues puntuacions de la parella participant segons
puntuació individual a la lliga, i es dividirà per dos; la puntuació més alta serà el primer
cap de sèrie. Successivament així, s’anirà baixant de puntuació, i tindrem tot el quadre
del campionat de dobles.

La puntuació del campionat de dobles és el següent:
1r
35punts
5è-8è
15 punts
2n
30 punts
9è-16è
10 punts
3r
25 punts
17è-32è 5 punts
4t
20 punts
CAMPIONAT DE VETERANS
Data provisional: dissabte 13 d’abril.
- Obert a jugadors a partir de 40 anys o que els facin al mateix any.
- Per participar en aquest campionat s’haurà de pagar 5€ per jugador.
- Tot jugador que participi al campionat de veterans sumarà 5 punts al rànquing TTI de la
temporada

TOP-8
Data provisional: dissabte 29 de juny.
- Els vuit primers jugadors del Rànquing TTI podran disputar el Top-8.
- Tot els jugadors classificats pel Top-8 estaran obligats aconfirmar la seva participació.
- Tots els jugadors que no estiguin classificats per aquesta competició podran inscriure’s
com a reserves per si hi hagués alguna baixa d’algun jugador, i quedaran ordenats
segons rànquing TTI de la temporada.
- El Top-8 NO serà puntuable al rànquing TTI.
- En el cas d’empats múltiples de varis jugadors en les puntuacions totals del rànquing TTI
que no quedi clar les posicions per participar el Top-8, es valorarà el nombre de
campionats que han participat durant al llarg de la temporada. Tot i així, si l’empart
persisteix, es mirarà el ràtio de sets guanyats/sets jugats més elevat a la puntuació
individual de la lliga.
TORNEIG CREATTIU
Data provisional: dissabte 25 de maig.
- Obert per a tothom que estigui apuntat a un equip de la lliga TTI.
- El principal objectiu de la celebració d’aquest torneig és per provar nous sistemes de
puntuació, nous sistemes de competició, nous sistemes per disputar els partits de lliga,
barrejar diferents esports (partides simultanies d’escacs i tennis taula, bitlles catalanes,
etc), o fins i tot, per poder fer un campionat de qualsevol format (jugar amb la mà
contrària, campionat d’equips de parella de dobles, etc)
- El sistema de competició variarà segons el criteri que es decideix-hi fer servir per part
del Comitè TTI.
- Es podran presentar propostes a nivell personal i/o com entitat esportiva per tenir en
compte a l’hora de desenvolupar aquest torneig.
- Per participar en aquest torneig s’haurà de portar alguna cosa per menjar o beure per
jugador, per compartir entre tots els patricipants durant el berenar, a mitja competició.
- El Torneig Creattiu no és puntuables per el rànquing TTI.

CIRCULAR 5 · CAMPIONATS DE CLUBS
RELACIÓ DE PROVES PREVISTES
Open de tennis taula d’Arbúcies
“Memorial Lluís Mas” de Tona
Open de Sant Vicenç de Torelló “Memorial Jordi Castells”
Torneig de Primavera de Sant Hilari Sacalm
Torneig de Festa Major de Sant Quirze de Besora
12 Hores Tennis Taula Torelló
NORMATIVA CAMPIONATS DE CLUBS PERQUÈ SIGUIN PUNTUABLES AL RÀNQUING TTI
1. Tots els campionats de clubs seran puntuables pel Rànquing TTI.
2. Es podrà fer el sorteig de grups a criteri personal de l’organització.
3. Tots els campionats organitzats pels clubs podran utilitzar el format de 3 sets a la fase
de grups (fase prèvia al quadre eliminatori).
4. En cap cas, es podrà utilitzar aquest sistema a la fase eliminatòria del torneig. Els partits
hauran de ser al millor de 5 sets.
5. Per puntuar als campionats de clubs, els jugadors hauran de tenir fitxa tramitada a
través del Consell Esportiu d’Osona, i estar apuntat a un equip a la lliga TTI.
6. Si un jugador té fitxa però no està apuntat a cap equip de la lliga TTI no puntuarà al
rànquing TTI.
7. Tots els jugadors que disputin un campionat de club i estiguin apuntats en un equip de
la lliga TTI obtindran punts al rànquing TTI, independenment del resultat obtingut.

La puntuació dels campionats de clubs és la següent:
1r
20 punts
5è al 8è
10 punts
2n
15 punts
9è al 16è
8 punts
3r/4t
12 punts
Altres
5 punts
8. Després de la celebració del torneig, el club organitzador haurà d’enviar un llistat dels
16 primers classificats ben ordenats, un llistat complet de tots els participants amb el
nom del equip on juga, i una crònica del torneig a: lligaintercomarcal@gmail.com, que
haurà de contenir una breu explicació de com ha anat el torneig, acompanyada de dos
fotografies obligades (foto dels 3 primers classificats, i foto del recinte on es celebra el
torneig).

CIRCULAR 6 · RÀNQUING TTI
NOVETATS AL RÀNQUING TTI
1. La puntuació individual obtinguda a cada jornada dels partits individuals de lliga
s’actualitzarà al rànquing TTI un cop finalitzada la lliga (Lliga regular + Final four).
2. La puntuació a la columna del rànquing de lliga vindrà donada segons la manera de
puntuar de la present temporada.
3. Si un jugador ha sumat punts al Rànquing TTI la temporada anterior i no s’apunta en
cap equip abans del 7 d’octubre, el jugador perdrà la puntuació obtinguda de la
temporada anterior i això es veurà reflectit en el rànquing TTI.
SISTEMA DE PUNTUACIÓ DEL RÀNQUING TTI
1. El Rànquing TTI funciona amb un mètode similar a l’A.T.P. (tennis), és a dir, conservarà
els punts de les proves disputades l’any anterior, i a mesura que es disputin les proves
es substituiran per les actuals.
2. Per puntuar en el Rànquing TTI s’ha d’estar apuntat en algun equip de la Lliga abans de
15 dies es disputi el torneig, en excepció als apuntats als torneigs de clubs que
s'organitzin abans de començar la lliga que es tindrà en compte la puntuació i els equips
de l’anterior temporada.
SISTEMA DE PUNTUACIÓ DE LA LLIGA
La puntuacióindividual de la lliga surtirà d’aquesta fòrmula: PJ*5 + PG*10 + PG/PJ*100 + SF - SC
El rànquing s’anirà actualitzant cada setmana.

El “nou” sistema no te mes intenció que poder reflexar millor les diferencies entre jugadors, ja
que el sistema que utilitzàvem l’any passat considerava poques variables i tot quedava
“empatat”.
A final d’any, quan tinguem l’ordre definitiu dels jugadors, es farà un ajust per regularitzar les
puntuacions i no alterar el ranking històric.

CIRCULAR 7 · EL COMITÈ DE DISCIPLINA
El Comitè organitzador del Campionat Intercomarcal té creat un COMITÈ DE DISCIPLINA per tal
d’evitar qualsevol incidència durant la temporada.

Les persones que formaran el comitè de disciplina seran els delegats de cada equip que
competeix a la Lliga. Aquest comitè quedarà format per la Lliga TTI i per totes les proves que
facin referència al TTI, inclòs els campionats de clubs puntuables al rànquing TTI.

CIRCULAR 8 · TRAMITACIÓ DE FITXES I ASSEGURANÇA
MÈTODE D’INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS I TRAMITACIÓ DE FITXES DELS JUGADORS:
Per formular i tramitar les fitxes s’haurà de fer a través del Consell Esportiu de cada comarca.
En el cas de ser un equip que pertany a una comarca diferent a la comarca d’Osona, us haureu
de dirigir al consell esportiu de la vostra comarca per tal de formular les fitxes i donar d’alta el
vostre equip al programa informàtic.

A continuació, adjuntem els passos a seguir per tots els equips de la comarca d’Osona per
formular les fitxes i les assegurances respectives de cada fitxa:
1. Entrar a la pàgina web www.ceosona.com
2. Inscripcions (àrea privada), on haureu de posar el vostre usuari i password que
prèviament us haurà facilitat el Consell Esportiu d’Osona.
3. Un cop hàgiu posat el vostre usuari i password haureu d’entrar a inscriure més equips
(inscriure equips)
4. Escollir l’esport individual o equip on es vol apuntar l’equip que volem inscriure, en
aquest cas, escollir la opció de “tennis taula INDIVIDUAL”
5. Entrar totes les dades que se us demana com a informació del club a inscriure
6. El pas següent serà inscriure jugadors. En el cas d’haver formulat fitxes en temporades
anteriors s’haura d’inscriure “jugadors amb ID”. En el cas de formular fitxes per primera
vegada s’haurà d’inscriure els jugadors a través de “jugadors sense ID”.
7. Entrar totes les dades de cada jugador, am la seva respectiva foto i, sobretot no posar
cap accent en els noms dels jugadors
8. Un cop s’han anotat totes les dades clicar a “validar jugador”. En el cas de que la targeta
sanitària dongui error no patiu, el jugador quedarà inscrit igualment.
9. Un cop hagim clicat a validar jugador tenim dues opcions:
- Inscriure més jugadors, per seguir amb la inscripció de nous jugadors i seguir
amb el mateix procediment
- Clicar a pas final per formalitzar proposta d’equip. És important clicar a pas final
per formalitzar la proposta d’equip, sinó el Consell Esportiu d’Osona no rep la
inscripció i, per tant, no quedaran registrades les inscripcions.
ASSEGURANÇA:
NÚMERO DE PÒLISSA: 122458
Tot jugador amb fitxa esportiva tramitada a través del Consell Esportiu, i que estigui apuntat en
algun equip a la lliga TTI, estarà assegurat a l’activitat esportiva organitzada pel Tennis Taula
Intercomarcal.
La fitxa esportiva que donarà dret a participar a les competicions TTI, tindrà un cost de 12€ per
cada jugador, independentment de si és menor o major d’edat.
OBJECTE I EXTENSIÓ DE L’ASSEGURANÇA:
Fins a 31 d’agost de 2019, queden coberts els accidents que puguin patir aquest col·lectiu
durant la pràctica esportiva en qualsevol competició organitzada pel comitè TTI.

S’entén per accident, la lesió corporal derivada d’una causa violenta, externa, de sobte i aliena a
la voluntat de la persona assegurada, sobrevinguda pel fet o ocasió de la pràctica esportiva.
Dins de les garanties de l’assegurança s’inclouen els accidents corporals per lesions succeïdes en
competicions, durant els partits i l’escalfament, però no queden coberts els accidents corporals
dels viatges i/o desplaçaments a les competicions TTI o jornades de lliga.

COBERTURES:
ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA ESPORTIVA (R.D. 849/93 DE 4 DE JUNY) COBERT
DEFUNCIÓ PER ACCIDENT ESPORTIU 6.015,00 €
DEFUNCIÓ PER ACCIDENT ESPORTIU SENSE CAUSA DIRECTA 1.805,00 €
INVALIDESA PERMANENT ABSOLUTA 12.025,00 €
ASSISTÈNCIA MÈDICA PER ACCIDENT ESPORTIU COBERT
REHABILITACIÓ PER ACCIDENT ESPORTIU COBERT
MATERIAL ORTOPÈDIC PER ACCIDENT ESPORTIU (70%COST) COBERT
DESPESES ODONTOESTOMATOLÒGIQUES PER ACCIDENT ESPORTIU 245,00 €
ASSISTÈNCIA MÈDICA FORA ESPANYA 6.015,00 €
DESPESES DE SEPELI MENORS 14 ANYS 3.010,00 €
DESPESES TRASLLAT PER ACCIDENT ESPORTIU COBERT
PROTOCOL D’ACCIDENTS ESPORTIUS
Quan un esportista assegurat, pateix un accident esportiu cobert en pòlissa, ha de portar a
terme el protocol d’actuació que exposem a continuació per tal de poder rebre assistència
mèdica i formalitzar el pertinent Comunicat d’accident:
ASSISTÈNCIA D’URGÈNCIA limitada a les 24 hores següents al haver-se produït l’accident. En cas
de necessitat d’ambulància trucar al 902 490 480.
Protocòl d’actuació:
1. Dirigir-se a un dels dos centres concertats.
CLÍNICA SANT JOSEP DE VIC (Carrer Sant Segimón 16, Vic 08500) Tel. 93 886 17 00
HOSPITAL GENERAL DE VIC (Carrer Francesc Pla el Vigatà 1, Vic 08500) Tel. 93 889
11 11
En cas de necessitat d’assistència en un altre centre s’haurà de trucar prèviament
al 93 877 33 33 per autorització.
És necessari identificar l’accidentat/da com a participant de les competicions del
Consell Esportiu d’Osona, facilitant el seu DNI (si en té) o el nom i cognoms.
2. Omplir el comunicat d’accident de mútuacat i enviar-lo a administració@ceosona.com.
3. Els jugadors/esportistes que rebin la baixa mèdica no podran participar en cap
entrenament/competició fins que no rebin l’alta mèdica esportiva.
PRIMERA VISITA NO URGENT per assistència sol·licitada passades les 24 hores després de
l’accident trucant directe al Centre d’assistència i concretant data i hora de visita i omplint el
pertinent comunicat d’accident.
1. Omplir el comunicat d’accident de mútuacat i enviar-lo a administració@ceosona.com.
2. Trucar a un dels dos centres concertats per demanar dia i hora de visita.
CLÍNICA SANT JOSEP DE VIC (C/ Sant Segimón 16, Vic 08500) Tel. 93 886 17 00
HOSPITAL GENERAL DE VIC (C/ Francesc Pla el Vigatà 1, Vic 08500) Tel. 93 889 11
11
En cas de necessitat d’assistència en un altre centre s’haurà de trucar prèviament
al 938 773 333 per autorització.
És necessari identificar l’accidentat/da com a participant de les competicions del
Consell Esportiu d’Osona, facilitant el seu DNI (si en té) o el nom i cognoms.
3. Els jugadors/esportistes que rebin la baixa mèdica no podran participar en cap
entrenament/competició fins que no rebin l’alta mèdica esportiva.

En cas de qualsevol dubte o suggeriment no dubteu en contactar-nos al 93 881 43 47.

