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CIRCULAR NÚM. 1bis – TEMPORADA 2015-2016

MODIFICACIONS DE NORMATIVES Temp. 2015/2016
A la Junta Directiva de la FCTT del passat 23 de juliol de 2015, entre d’altres, es van aprovar
les següents modificacions de la Normativa de la FCTT, i que afecten a les lligues
provincials:
Lliga de Tercera Divisió Estatal Masculina. Descensos a Lligues Territorials
• L’ordre de classificació de la Fase de Permanència, determinarà els equips que
descendiran, una vegada es conegui el nombre d’equips DEFINITIU que ascendirà a la
Segona Divisió Estatal Masculina i el nombre d’equips DEFINITIU inscrits a la Tercera Divisió
Estatal Masculina per renúncia de categories superiors. Una vegada atorgades totes les
places de la Fase de Permanència, seran els equips que s’hagin quedat en portes de
l’ascens els que podran optar, fins al número màxim de 36 participants, a la Lliga de
Tercera Divisió Estatal. No obstant això, si una Representació Territorial no té cap equip que
accepti l’ascens, aquesta plaça d’ascens serà atorgada a la resta de Representacions
Territorials, seguint l’ordre de reserves establert i no als equips de la Fase de Permanència.
Normativa Unificada de les Lligues Territorials i Tercera Estatal Masculina.
• Queden derogades totes les normatives de les Representacions Territorials que es
contraposin al que determina la Normativa Unificada.
• Les Representacions Territorials que vulguin incloure algun tipus de modificació,
observaran el procediment de presentar propostes a la Comissió Tècnica per al seu estudi i
ulterior traspàs a la Junta Directiva, si s’escau.
• La normativa d’Equips assignats i Enquadraments és d’aplicació tant als jugadors
com a les jugadores. Per donar més relleu a aquest fet, es modifica la normativa afegint
“/da” on posi jugador, “/es” on posi jugadors, “/des” on posi alineats, “/da” on posa
enquadrat i “/des” on posa enquadrats.
• En el paràgraf “A la competició femenina, s’estableixen les següents excepcions”,
queda així:
o Les jugadores (femenines) amb “Equip assignat” DIFERENT de Superdivisió
Femenina, podran jugar les Lligues Territorials Masculines, sigui quina sigui la seva
categoria d’Edat. Això NO impedirà l’ascens dels esmentats Equips a la TDM, en el cas
que assoleixin l’ascens.
 Recordem que una jugadora Sènior, Veterana, Sub-23 o Sub-21, amb
llicència de Lligues Estatals “LN1” i enquadrada en un equip de Lligues
Territorials, pot jugar UN ENCONTRE en equip de categoria superior (això
inclou la Lliga Estatal de Superdivisió Femenina), però que si juga UN SEGON
ENCONTRE, i passa a tenir com “Equip assignat” el de Superdivisió
Femenina, NO PODRÀ seguir jugant a les Lligues Territorials.
 En el cas de les jugadores d’edat Juvenil, Infantil, Aleví o Benjamí, poden
jugar CINC ENCONTRES en equip de categoria superior, però que si juga UN
SISÈ ENCONTRE, i passa a tenir com “Equip assignat” el de Superdivisió
Femenina, NO PODRÀ seguir jugant a les Lligues Territorials.
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• A la Lliga de TDM, al ser una competició sota l’empara de la normativa de la RFETM,
que diu: “Las FF.AA. podrán autorizar la alineación de jugadoras en la Tercera Masculina
siempre que la jugadora sea juvenil o de categoría de edad inferior y que tenga estatus
de División de Honor o inferior. Los equipos que alineen en alguna jornada a una jugadora
no podrán ascender. A efectos de estatus y todo lo relativo a alineaciones de las
jugadoras en las ligas femeninas, la Tercera División Masculina se asimila a la Segunda
División Femenina.”, caldrà observar aquesta normativa. La Federació Catalana de Tennis
de Taula AUTORITZA l’alineació de jugadores en els termes fixats per la normativa de la
RFETM. De la mateixa manera, també aplicarà la inhabilitació per l’ascens A Segona
Estatal Masculina dels equips que alineïn jugadores (femenines)
• “Les jugadores FEMENINES poden tenir un Equip Assignat en competició Masculina i
un altre Equip Assignat en competició Femenina, però una vegada obtinguin l’assignació
de Superdivisió Estatal Femenina, només podran ser alineades en aquesta Lliga i no
podran ser alineades ni a les Lligues Territorials ni a la Tercera Divisió Estatal Masculina.
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