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CIRCULAR 1 - PRESENTACIÓ
El Consell Esportiu d’Osona i el Comitè de Tennis Taula Intercomarcal de manera conjunta
organitzen un any més el Campionat Intercomarcal Escolar de Tennis taula en col·laboració
amb els diferents clubs de tennis taula de la comarca d'Osona i rodalies.
L'objectiu principal és el foment i la promoció d'aquest esport dins els clubs i les escoles de la
comarca d'Osona i rodalies.
El campionat estarà compost de 8 proves des de l'octubre fins el maig, una per mes, i es
combinaran proves individuals amb altres per equips.

CIRCULAR 2 · CALENDARI, CATEGORIES I INSCRIPCIONS
CALENDARI DE COMPETICIÓ

Data

Lloc de celebració

Tipus de competició

27 d'octubre

Torelló

Individual

17 de novembre

Roda de Ter

Individual

22 de desembre

A concretar

Individual

26 de gener

A concretar

Lliga per equips

16 de febrer

A concretar

Lliga per equips

30 de març

A concretar

Lliga per equips

27 d'abril

Sant Vicenç de Torelló

Individual

25 de maig
A concretar
*Els horaris de joc seran de 9:00 a 13:30h

Individual

CATEGORIES
Tot i que la competició de tennis taula és organitzada per nivell i no per edat, està pensada per
a joves d'entre 6 i 16 anys.
Aquí passem la taula per saber la categoria que seria per edat.

Categoria

Any de naixement

Prebenjamí

2010 - 2011 - 2012 - 2013

Benjamí

2008 - 2009

Aleví

2006 - 2007

Infantil

2003 - 2004 - 2005

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran en aquest correu electrònic: jofurk@gmail.com
El termini per fer-les serà sempre el dijous abans de cada prova, indicant: nom i cognom, i club
o escola on pertany el o els jugadors.
Per la seva participació serà necessària tenir tramitada la llicència esportiva corresponent a la
temporada 2018-2019, a través del Consell Esportiu d’Osona. Té un cost de 12€ i serveix per
tota la temporada.

El preu per la participació al Campionat Intercomarcal Escolar de Tennis Taula és de 20€ per
tota la temporada on s’inclou la participació en totes les trobades, una medalla de record per la
participació a la lliga per equips i la samarreta de regal de final de temporada. En cas de només
voler participar en proves puntuals, té un cost de 3€ per dia

CIRCULAR 3 · FORMAT DE COMPETICIÓ
NOTA: Només a la competició TTI escolar es permet l'ús de pilotes de cel·luloide a triar per el
club col·laborador que cedeix les instal·lacions en cada prova. Es pot jugar amb les noves de
PVC.
COMPETICIONS INDIVIDUALS
Les proves que són de tipus Individual estaran compostes per Nivells (A/B/C) de 16 jugadors
cadascun. Es farà una primera fase de 4 grups de 4 jugadors tots contra tots, i una segona amb
fase eliminatòria progressiva on tots els jugadors juguen els mateixos partits.
A partir de la primera prova pugen i baixen els 3 primers o darrers classificats de cada Nivell.
COMPETICIÓ PER EQUIPS
Es guarden 3 jornades de competició (gener, febrer i març) per la competició per equips.
Aquesta també es farà per Nivell on els 4 millors equips apuntats amb millor puntuació fins a la
prova del desembre jugaran al Nivell A, els 4 següents al Nivell B i la resta al Nivell C.
Pujarà i baixarà un equip per Nivell.
Els equips hauran d'estar formats per un mínim de 3 jugadors on no cal que siguin del mateix
club o escola, poden participar tots els jugadors que ho desitgin.
El sistema de joc de la prova d'equips serà aquest: A-X, B-Y, A-Y, B-X i Dobles.
Totes els partits tan si són individuals o de dobles es fan a el millor de 3 jocs a 11 punts.
CLASSIFICACIONS I RESULTATS
Els resultats i classificacions es podran consultar a la pàgina web de l'Intercomarcal
(www.ttintercomarcal.com) i a la pàgina web del Consell Esportiu d'Osona
(www.ceosona.com).
Aquestes, estaran disponibles a partir del dimecres després de la celebració de cada prova.
PREMIS
A les proves Individuals tindran premi els 4 primers classificats de cada Nivell que seran
obsequiats amb un diploma.
A la Lliga per Equips tindran una medalla de participació tots els jugadors participants.
I a la jornada final, a part dels premis de la competició d'aquell mateix dia, hi hauran premis
especials (a l'esportivitat, a la progressió, a l'esforç, a la constància, a la regularitat...) i es
repartiran les samarretes pels jugadors que han pagat la inscripció de tota la temporada. La
samarreta també es pot demanar fins a la prova del 30 de març amb un preu de 7€.
Participar com a mínim en 2 de les 3 primeres proves donarà l'oportunitat de poder participar
a la fase classificatòria pels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, segons els seleccionats per
la organització.

CIRCULAR 4 · NORMATIVA PELS JUGADORS, ENTRENADORS I PARES
NOTA: No complir amb aquestes normes pot comportar sancions per part de la organització
EQUIPACIONS DE JOC
L'equipatge oficial i reglamentari de joc és: sabatilles esportives, pantalons curts i samarreta
màniga curta del club o escola on pertany.
En cas de jugar en algun local sense calefacció l'organització permetrà vestir samarreta tèrmica
per sota la oficial del club o escola, i pantalons llargs tot i que pot obligar a jugar amb
pantalons curts només el temps dels partits.
NORMATIVA PELS JUGADORS
L'objectiu únic i principal és l'aprenentatge.
Aprendre a respectar el joc, el material, les normes, el resultat, els companys, els rivals, els
entrenadors, els pares i a la organització.
Queda totalment prohibit fer cap senyal ofensiu a ningú, ni cap senyal o crit d'excitació al
guanyar punts com els "Xo", "Vamos" o similars. No és bo pel joc ni pel públic.
NORMATIVA PELS ENTRENADORS
Treballar per ajudar als seus jugadors tot el que es pugui.
Fer de mediadors entre la organització i jugadors i/o pares.
Col·laborar amb la organització sempre que faci falta i pel bé de la competició.
NORMATIVA PELS PARES
La seva principal funció és recolzar els seus fills/es o familiars i altres companys. Acompanyarlos
tan en les derrotes com en les victòries.
Tenen totalment prohibit posar-se enmig d'un partit sabent que no funciona correctament. És
cosa de jugadors i entrenadors aquesta funció.
La organització es reserva el dret de poder fer fora del local als que no compleixin aquestes
normes o perjudiquin el desenvolupament de la competició.
OBLIGACIONS DE L’ORGANITZACIÓ
La organització té el deure de treballar pel bé de la competició i el seu desenvolupament.
Vetllar per la bona convivència entre tots els membres afectats (jugadors, entrenadors, pares i
organitzadors).
La organització es reserva el dret de poder modificar alguna normativa sempre que faci falta
i/o sigui pel bé de la competició.

