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Poden participar tots els centres d’ensenyament, agrupacions esportives o altres entitats que ho desitgin i 
que estiguin degudament reconegudes i inscrites al registre corresponent del Consell Català de l’Esport. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ASPECTE ECONÒMIC 
 
Tota la documentació cal tramitar-la per internet mitjançant l’aplicatiu de llicències del Consell: 
http://ceeb.playoffinformatica.com 
 
Per poder fer-ne us, cada entitat tindrà un nom d’usuari i una paraula de pas. En el cas d’una nova 
entitat, aquestes dades seran facilitades pel CEEB un cop es faci efectiva la inscripció d’entitat. 
 

 Inscripció de centre         1,00€  
 Llicència esportiva vigent per al curs 2013-2014     5,00€ 

 Assegurança obligatòria       2,80€ 
 Llicència per a nens i nenes nascuts/des a partir de l’any 2006- 2008  1,00€ 

 Assegurança obligatòria 2006-2008      1,00€ 
 Llicència de delegat i entrenador (assegurança inclosa)    10,40€ 
 Full d’inscripció específic de Tennis Taula    12,00€ (tota la competició) 

 
El pagament de llicències i inscripcions a la competició es farà a través de l’aplicatiu 
mitjançant una targeta bancària de crèdit o de dèbit o bé per transferència bancària enviant 
sempre el comprovant.  
 
Serà imprescindible realitzar aquest pagament abans de la celebració de les competicions       
 
INSCRIPCIONS 
 
Les inscripcions es podran formalitzar fins el dilluns abans de la 1a competició.  
 
CATEGORIES 
 
Totes les categories seran mixtes, tret que el nombre de participants permeti separar-los. 
 

 Benjamí  nascuts els anys 2004-2007 
 Aleví    nascuts els anys 2002-2003 
 Infantil   nascuts els anys 2000-2001   
 Cadet- juvenil nascuts els anys 1996-1999 

 
 

Si qualsevol categoria no arribés al mínim de quatre equips, aquesta se suspendria i els participants 
passarien a competir a una altra categoria a decidir pel comitè de competició. La puntuació obtinguda 
serà comptabilitzada dins de la seva categoria de edat. 
 
HORARI 
 
A les 18’10h els entrenadors/delegats de cada equip hauran de presentar-se a la taula de la 
organització per confirmar assistència dels jugadors 
 
Els partits es començaran a jugar els divendres a les 18:30h.  
 
És obligatori que tots els participants de cada jornada, estiguin al lloc de joc de l’encontre 15 minuts 
abans de l’hora del partit.  
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CALENDARI DE LLIGA 
 
Un cop s’hagi tancat el plaç d’inscripció dels equips, la organització dissenyarà un calendari programant 
tots els partits de les set jornades amb l’hora i la taula de joc. Aquest calendari es publicarà a la nostra 
web abans de que comenci la primera jornada o es lliurarà abans a cada entrenador/delegat el primer dia 
de competició. Els delegats/entrenadors han d’informar als seus jugadors/es a quina taula, hora i contra 
quin equip han de jugar.  
 
ADREÇA DE JOC  
 
Centre Esportiu Municipal La Mar Bella, Avinguda Litoral mar, 86-96 
Ronda Litoral (sortida 24) / Metro L4 Poblenou / Bus 41 (davant CEM La Mar Bella) 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓ PER EQUIPS 
 
La competició per equips es disputarà durant les set primeres jornades de la lliga escolar. Els equips 
competiran sempre en la seva categoria corresponent, exceptuant que un jugador/a no tingui companys a 
la seva categoria i en aquest cas, haurà de jugar la categoria superior a la seva. Un cop s’hagin inscrit tots 
els equips es farà un calendari de competició inamovible. Depenent del nombre d’equips inscrits es farà 
una única volta o se’n faran dues (jugaran només una vegada contra els altres equips o en jugaran dues). 
 
Els equips han de ser de mínim 2 jugadors/es i màxim 4 jugadors/es. És aconsellable que siguin de 2 o 3 
jugadors ja que si més endavant es vol incorporar un nou jugador a l’equip no hi haurà problema. Al ser 
un calendari tancat i serà difícil preveure noves inscripcions d’equips. S’estudiaran totes les possibilitats.  
 
Es permetrà la inscripció de 32 equips com a màxim, és a dir 128 jugadors/es. 
 
Sistema Copa Davis. A un equip li pot tocar ser AB o XY: 
 
A juga contra X 
B juga contra Y 
AB juguen contra XY 
A juga contra Y 
B juga contra X 
 
 
 
En el cas de que hi hagi 3 o 4 jugadors a un equip, l’entrenador dels respectius equips és el que decideix 
quins dos jugadors comparteixen lletra. Per exemple, en el cas d’un equip de 3 hi pot haver un jugador A i 
dos jugadors B  –jugador B1 i jugador B2- el jugador B1 disputarà el partit contra Y i el jugador B2 
disputarà el partit conra X. També poden jugar el dobles els jugadors B1 i B2. Si l’equip és de 4 es 
comparteixen les dues lletres A1 i A2, B1 i B2 i els dobles queda a càrrec de l’elecció de l’entrenador de 
dos dels quatre jugadors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A X Partit individual 
B Y Partit individual 

- - - - Partit dobles 
A Y Partit individual 
B X Partit individual 

Equip 1 Jugador A 
Jugador B 

Equip 2 Jugador X  
Jugador Y 
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DIFERENTS COMBINACIONS 

 
PARTIT 2 JUGADORS A CADA EQUIP: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PARTIT 3 JUGADORS A QUALSEVOL DELS EQUIPS: 

 
 
 
  
 
 
 
PARTIT 4 JUGADORS A QUALSEVOL DELS EQUIPS: 

 
 
 
 
 
 

A X 
B Y 
AB XY 
A Y 
B X 

Equip 1 Jugador A 
Jugador B 

Equip 2 Jugador X  
Jugador Y 

Equip 1 Jugador A 
Jugador B 

Equip 2 Jugador X  
Jugador Y1 
Jugador Y2 

Jugador X1 
Jugador X2 
Jugador Y 

A X 
B Y1 
AB Dos dels tres jugadors –a decidir per l’entrenador-  
A Y2 
B X 

A X1 
B Y 
AB Dos dels tres jugadors –a decidir per l’entrenador-  
A Y 
B X2 

Equip 1 Jugador A 
Jugador B 

Equip 2 Jugador X1 
Jugador X2 
Jugador Y1 
Jugador Y2 

A X1 
B X2 
AB Dos dels quatre jugadors –a decidir per l’entrenador- 
A Y1 
B Y2 
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Cada partit es disputarà al millor de cinc o tres jocs, segons determini l’organització en el moment 
d’iniciar-se la competició. Un joc quedarà finalitzat quan un dels dos jugadors arribi a 11 punts sempre 
amb una diferència de dos punts, canviant el servei cada dos punts. Si l'organització determina que els 
partits són al millor de 3 jocs el vencedor serà el jugador que guanyi 2 jocs, d'altra banda si l'organització  
determina que els partits es juguen al millor de 5 jocs el vencedor serà el jugador que guanyi 3 jocs. 
 
Els jugadors canviaran de camp a cada joc. En el cas de que a un partit s'arribi a jugar el joc del 
desempat (el cinquè o tercer joc, depèn del que determini l'organització) faran un canvi de camp en el 
moment que un del jugador/a arribi a cinc punts.  
 
Els encontres seran arbitrats pels mateixos jugadors/es, en l’ordre establert a la pròpia Acta, i per qui 
designin els responsables en les rondes posteriors. 
 
Es demana als equips que portin la mateixa equipació (el xandall de l’escola o del club/entitat), 
calçat adient (bambes esportives) samarreta màniga curta i pantalons curts. A l’hivern podran portar 
xandall màniga llarga. La organització facilitarà el material als jugadors que no disposin de pala.  
 
Els entrenadors tenen un minut de rellotge per “fer banda” als seus jugadors. Cada entrenador/delegat  
podrà demanar temps mort una vegada per partit. 
 
Es farà un rànking de la lliga d’equips. Tots els partits són importants ja que cada partit guanyat sumarà 
un punt a l’equip. L’equip que hagi guanyat més partits anirà cap de sèrie. 
 
En funció de la participació i dels equips inscrits la organització podrà decidir fer o no una darrera 
jornada-final (la número set). En aquesta jornada es faran dos grups per categoria en funció del rànking 
obtingut durant la lliga. Aquesta jornada classificarà en posicions els equips.  
 
Tot el no previst en aquest reglament, s’aplicarà les regles del joc del Reglament de la Federació Catalana 
de Tennis Taula.  
 
Com es juguen els dobles?  
El jugador que faci el servei sempre ha de ser en diagonal, el que resta de l'altre parella farà la devolució, 
el company del servidor tornarà a fer la devolució i el company del que ha restat farà llavors la devolució i 
així successivament. La devolució no cal que sigui en diagonal, a partir del servei es pot jugar per tota la 
taula. El servei tant per dretans com per esquerrans sempre ha de ser des de la dreta de la 
taula. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓ INDIVIDUAL 
 
Les dues darreres jornades de la competició seran a nivell individual i no es tindrà en compte els resultats 
dels partits per equips. A la primera jornada es faran grups per sorteig i el resultat d’aquesta servirà per 
organitzar la segona i final jornada que consistirà en una competició primerament per grups on els millors 
de cada grup passaran al quadre final classificatori.  
 
8a jornada: grups per sorteig.  
9a i darrera jornada: grups en funció del resultat de la 8a jornada i quadre final classificatori.  
Entrega de trofeus individual i per equips.  
 
Si la participació fos molt alta en alguna de les categories, l’organització es reserva el dret de variar el 
sistema de competició d’aquella categoria. 
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TROBADES  
 
Les trobades d’iniciació incentiven la idea de practicar esport sense pensar en el resultat ni en les 
puntuacions. Són trobades on s’adapten les normes i en les quals es valora la diversió i l’esforç dels nens i 
de les nenes per damunt de tot. Per això, creiem que és una manera de prendre contacte amb l’esport.  
 
En aquest tipus de trobada hi participen esportistes ja iniciats en l’esport convocat. 
 
PREMIS/CLASSIFICACIONS 
 
La classificació per equips serà el resultat de la suma de tots els partits guanyats. Es publicaran a la plana 
web del Consell (http://www.elconsell.cat) la setmana després de cada jornada. 
 
La classificació individual anirà en funció dels resultats de les dues darreres jornades.  
 
A la darrera jornada, es farà el lliurament de guardons.  
 


