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CIRCULAR NÚM. 2 – TEMPORADA 2016-2017
NORMATIVA COMPETICIÓ PER EQUIPS
0. Normes comunes
Es realitzaran les diferents competicions per equips si hi ha un mínim de 6 equips per prova.
No hi ha cap restricció per a la participació de jugadors/res estrangers/res. , per bé que aquests han
de disposar de la documentació necessària. En cas de doble llicència (en dos països) s’establirà una
taxa que es comunicarà a la circular de preus de llicències.
Si la competició acaba al juliol, pel fet que l'1 de juliol acostuma a haver canvis de normatives com
el llistat de gomes, s'aplicarà el que hi hagi a 30 de juny.
L'última categoria de les diferents lligues territorials, en funció del nombre d'equips inscrits a l'inici de
la temporada, es podrà dividir en dues categories pel bon funcionament de la competició.
El règim disciplinari és l’existent a les normes generals de la RTB i de rang superior si a aquestes no es
contemplés.
Puntuació
S’atorgaran 2 punts per encontre guanyat i 0 punts per encontre perdut. Resta de casos, el que
determini el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.
Inscripcions a les lligues
Les inscripcions a totes les competicions per equips es faran en els formularis oficials que subministra
la RTB. A la pàgina web de la RTB (www.rtbtt.com) trobareu els llistats dels jugadors alineables a les
lligues territorials i inscrits a cada categoria i grup. Els equips tenen dret a demanar que els jugadors
contraris els hi ensenyin el DNI o altre document que els acrediti com a titulars de la llicència que
presenten. En cas de què no els hi sigui presentat poden fer-ho constar en acta i fer una fotografia al
jugador, però l’encontre s’ha de jugar.
Les entitats ompliran la sol·licitud per a participar en les diferents lligues territorials en el que, en tot
cas, haurà de constar-hi la denominació de l’Entitat, el nom de l’equip, si hi ha espònsor, la lletra que
identifica a l’equip, el nom i la signatura del delegat, la data de presentació i el nom dels
jugadors/es que enquadra amb les limitacions d’enquadrament que s’esmenten en articles
següents.
Una entitat només podrà inscriure equips a voluntat pròpia a la categoria inferior de cada Lliga
Territorial.
Hi haurà un equip per Entitat i per grup, excepte a l’última categoria on poden haver més equips
que grups.
Quan hi hagi més d’un equip d’una Entitat en una determinada categoria, darrere del nom portarà
una lletra: “A”, “B”, etc
Excepte que hi hagi diferents espònsors per equip i categoria (però pel sorteig sí és
necessari).
Els jugadors/es a enquadrar a cada equip (equip assignat) han de ser un mínim de 3 excepte a
l’última categoria de l’entitat de cada lliga territorial, on han de ser com a mínim 4.
El nombre total de jugadors a enquadrar per cada entitat i lliga han de ser com a mínim 4 multiplicat
pel nombre d’equips de l’entitat a la lliga on, lliga territorial sènior masculina i lliga estatal masculina
es consideren una sola lliga per estar interconnectades.
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Sorteig i Ascensos no contemplats a cada competició
El sorteig dels equips per la distribució en els grups de les diferents categories es farà per rànquing, en
funció de la classificació de la temporada anterior, els equips que han descendit a la categoria
estaran els primers del rànquing i els que han ascendit a la categoria o equips de nova creació
estaran els últims del rànquing. L'última categoria provincial es realitzarà per proximitat geogràfica,
tenint en compte també l'article 3.2.4.4
Quan es produeixin vacants en una categoria superior per causes alienes a la competició
(renúncies, etc) les vacants passaran a ser ocupades pels equips de la categoria inferior en ordre a
la classificació de la temporada anterior. Els equips que han descendit a aquesta categoria se
situaran a la meitat +1 de la classificació final de la temporada anterior i els que han ascendit a
aquesta categoria se situaran al final d’aquesta classificació.
Ajornaments
Els encontres s’han de disputar el dia fixat en el calendari. Petits ajustos de fins a una hora no es
consideraran canvis de calendari, si bé hauran d’estar acordats pels dos clubs. Si no s’ha demanat i
s’ha concedit l’autorització federativa, a tots els efectes, l’horari oficial és el que figura en el
calendari de joc publicat.
El equips podran sol·licitar canvi de data per calendari amb les mateixes condicions que estan
fixades en la normativa específica de canvis d’encontres de Lligues Estatals de la FCTT.
No es permetrà l’ajornament d’encontres, tret de casos excepcionals determinats pels responsables
federatius competents. A efectes de sol·licituds de mutu acord, no es considera ajornament si
l’encontre es disputa abans del començament de la pròxima jornada (tret de la darrera jornada de
la Fase de la Lliga).
La RTB considera l’inici de les jornades el divendres anterior al dia oficial de competició per
qualsevol de les seves competicions.
En cas que s’autoritzi l’ajornament, la primera vegada no suposarà cap despesa per al club
sol·licitant, però a partir de la segona haurà de pagar una penalització de 20€.
Quan la RTB concedeixi un ajornament instarà als dos clubs a convenir una data avinent per
ambdós. En cas de no aconseguir aquests arribar a un acord, la RTB dictarà una data que serà de
compliment inapel·lable.
Els encontres ajornats s’hauran de disputar com a màxim 14 dies després de la data oficial de
celebració. No pot jugar-se cap encontre ajornat després de la penúltima jornada de l’última volta
No es pot ajornar l’últim i penúltim encontre de l’última volta. Si no s’ha jugat l’encontre dins els
paràmetres establerts per qualsevol motiu, aquest es donarà per acabat amb el resultat de 0-0 i
aplicant-se les sancions corresponents a no compareixença injustificada per ambdós equips. Els
encontres del play-off es poden ajornar com a màxim 7 dies si i només si el resultat de l’encontre no
és necessari per encontres de la mateixa setmana o setmana següent de la data oficial. No es
poden ajornar les finals dels play-offs ni promocions que es realitzin en seus neutrals.
Quan es produeixi coincidència en què s’hagin de jugar dos encontres a la mateixa taula i hora, o
encara que hi hagués taula, però no espai suficient per a jugar els dos encontres al mateix temps,
l’encontre de categoria inferior es jugarà en camp contrari en primera instancia si l’encontre
correspon al play-off sinó, es passarà a un dels dies/hores aprovats per cada competició, en cas de
no arribar a un acord entre els equips implicats, es jugarà el dimecres a veterans i el dissabte a les
18:00 a sènior masculina, sent obligació del delegat local avisar de tal fet, al delegat de l’equip
visitant amb el suficient temps. S’entén almenys 72 hores abans del dia fixat per a l’encontre. En el
play-off, si no es disposa de sala es jugarà en camp contrari en primera instància.
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Comunicació de resultats i Lliurament d'actes
De cada encontre haurà d’aixecar-se acta per duplicat, encarregant-se de la mateixa el delegat o
capità locals, quan no hi hagi àrbitre col·legiat. L’original és per l’equip local i la còpia pel visitant.
L'original i còpia poden ser enviades a la RTB via correu electrònic, en cas de no enviar-se haurà
d'estar accessible el més ràpid possible pel delegat del club per si és requerida per la RTB.
Els 2 equips tindran obligació d'enviar l'acta a través del suport informàtic utilitzat en cada moment
per la RTB el primer dia hàbil següent a la data en què estava programada la disputa de l'encontre.
Qualsevol demora en el lliurament serà penalitzada d’acord amb el que prescriuen les normes
generals de la RTB.
Local de joc
Els locals del club que hagin de rebre a un altre equip per a celebrar un encontre oficial de
competició, hauran d’estar oberts TRENTA MINUTS abans de l’hora assenyalada pel seu inici i hauran
de tenir la taula de joc a disposició de l’equip visitant, QUINZE MINUTS abans de l’hora de
començament a fi de què puguin escalfar adequadament. Hauran de disposar també de tot el
material que assenyala com a necessari la normativa de la FCTT.
Arbitratge
Les proves per equips no seran arbitrades per àrbitres col·legiats en les seves primeres fases, encara
que un equip pot sol·licitar-ho si així ho estima oportú. En aquest cas els drets d’arbitratge aniran a
càrrec exclusiu de l’equip que ho demana.
Les finals que es juguin a encontre únic, en local neutral, sí seran arbitrades per àrbitre col·legiat i els
drets aniran a càrrec de la RTB.
1. Lliga territorial sènior masculina
Les lligues territorials sènior masculina es basen amb la normativa unificada de les lligues territorials i
tercera estatal masculina realitzada per la FCTT.
Per sobre de la lliga Territorial Sènior Masculina està la lliga estatal masculina i la categoria
immediatament superior és la tercera estatal. Ambdues lligues estan interconnectades i per tant s’ha
de tenir present per temes de llicències, nombres d’equips i alineacions de jugadors i jugadores,
equip assignat ...
Categories de la lliga
Les categories en les quals es composa la lliga fins el moment són:
Lliga Territorial Sènior Masculina de categoria Preferent
Lliga Territorial Sènior Masculina de 1a categoria
Lliga Territorial Sènior Masculina de 2a categoria “A”
Lliga Territorial Sènior Masculina de 2a categoria “B”
Lliga Territorial Sènior Masculina de 3a categoria
Sistemes de competició
Es juga amb el sistema Swaything reduït modificat:
Es juguen tots els partits de l'encontre
A-Y
B-X
C-Z
A-X
C-Y
B-Z
DOBLES (només en cas d'empat)
No es podrà començar l’encontre si un equip no disposa de tres jugadors, aplicant-se el NO
PRESENTAT a l’equip que vagi amb dos jugadors.
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Si existeix la possibilitat de poder alinear un quart i/o cinquè jugador a l’encontre, a part d’estar
presents a l’inici de l’encontre, s’haurà de comunicar a l’adversari al fer el sorteig de lletres.
L’alineació del doble es pot decidir en el mateix moment, abans de començar-lo.
Quan l’encontre estigui decidit es podrà canviar de jugador/s diferents dels inicials. En cas de
canviar el jugador, si quedes més d'un partit per fer, el mateix jugador no pot jugar els dos partits.
Dies de joc
Diumenges, a les 11:00 hores
No obstant, els clubs podran demanar ajustar els horaris en més/menys una hora per motius de
logística de la instal·lació.
Els clubs que tinguin problemes de sala tenen l'opció de canviar els seus encontres de casa al
dissabte a les 11:00 o 18:00 sempre que ho sol·licitin per escrit a la RTB en el moment d’inscriure els
equips cada temporada.
En cas de no tenir sala disponible els diumenges per a cap equip del club en començar la
temporada, s’haurà de presentar la documentació que acrediti aquesta indisponibilitat a la RTB per
justificar el canvi de dia de joc al calendari i el Comitè de Disciplina decidirà si es concedeix o no.
Jugadors a la lliga
Hi poden participar indistintament jugadors i jugadores.
Un jugador o jugadora únicament podrà estar inscrit (equip assignat) en un equip d'una
determinada categoria d’aquesta lliga.
No poden jugar a aquesta lliga:
Les jugadores (femenines) amb “equip femení assignat” diferent de Súper Divisió d’Honor
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. A la Lliga de TDM, al ser una competició sota l’empara de la normativa de la
RFETM, es limita a les jugadores amb “status” màxim de Divisió d’Honor Femenina i categoria
Juvenils o categoria inferior la possibilitat d’alinear-les. En aquest cas, l’alineació de
jugadores (femenines) a TDM SI inhabilita l’ascens de l’equip on hagin estat alineades noies
a SDM.
El nombre de jugadores mínimes en un “equip femení assignat” i el nombre
d’encontres per fer un canvi d’”equip femení assignat” és el mateix que el masculí.
Els jugadors i jugadores on l’equip assignat és un equip de la lliga estatal masculina amb
l’enquadrament inicial o durant el transcurs de la lliga.
En cap cas un jugador o jugadora podrà jugar en dos equips d’una mateixa categoria ni en una
categoria inferior a la que correspon el seu equip assignat, considerant-se alineació indeguda. Si el
seu club té equips en categories superiors a la categoria de l’equip assignat, el jugador o jugadora
podrà:
Pel que respecte a jugadors de categoria d’edat Sub-21 o superior, jugar un encontre en
categoria superior sense canviar d’equip assignat. En el moment de jugar el segon encontre
en una categoria superior, el seu equip assignat passarà a ser el de la categoria inferior o
igual dels dos encontres. En el cas d’haver disputat els dos encontres en dues categories,
l’alineació a la categoria superior a la nova categoria recentment adquirida, s’acumularà al
càlcul per a possibles nous canvis posteriors d’equip assignat.
Pel que respecte a jugadors de categoria d’edat juvenil o inferior, jugar cinc encontres en
categoria superior, però mai en dos equips d’una mateixa categoria, sense canviar d’equip
assignat. En el moment de jugar el sisè encontre en una categoria superior, el seu equip
assignat passarà a ser el de la categoria on hagi disputat el nombre més gran d’encontres
dels sis. En el cas d’haver disputat el mateix nombre d’encontres en més d’una categoria, el
seu equip assignat serà el de la categoria immediatament superior a la de l’equip assignat
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de procedència, però les alineacions que hagi fet a categories superiors a la nova
categoria recentment adquirida, s’acumularan al càlcul per a possibles nous canvis
posteriors d’equip assignat.
Un jugador no pot jugar dins la mateixa jornada (data, no número de jornada) 2 o més encontres de
diferents categories de Lliga Territorial Sènior Masculina, lliga catalana o lliga estatal (masculina i
femenina), es tindrà en compte la data de calendari oficial i no la data de celebració de l’encontre.
Si succeeix, es considerarà alineació indeguda de/dels encontre/s de major categoria implicada
diferent de segona estatal o superior.
Un jugador amb llicència per una Entitat només es podrà enquadrar abans del començament de la
segona volta de la 1a Fase de la Lliga en un equip territorial de l’entitat, sempre que per normativa
tingui dret a fer-ho i sempre que disposi de la llicència degudament concedida. Excepte jugadors
juvenils o inferior
Si la darrera fase (i fase de promoció si hi ha) de la categoria és un play-off, perquè un jugador pugui
participar-hi, haurà d’haver estat alineat en almenys DOS encontres a la mateixa categoria o inferior
abans que l’equip disputi el tercer encontre de la segona volta de la fase anterior.
Esquema de la lliga
Un cop establerts els equips a principi de temporada s’adjuntarà un annex amb el sistema de lliga ja
que va en funció del nombre d’equips inscrits.

2. Lliga territorial de veterans +40 anys
Categories de la lliga
Les categories en les quals es composa la lliga fins el moment són:
Lliga Territorial Veterans + 40 anys de 1a categoria
Lliga Territorial Veterans + 40 anys de 2a categoria “A”
Lliga Territorial Veterans + 40 anys de 2a categoria “B”
Lliga Territorial Veterans + 40 anys de 3a categoria “A”
Lliga Territorial Veterans + 40 anys de 3a categoria “B”
Sistemes de competició
Es juga amb el sistema Swaything reduït modificat:
Es juguen tots els partits de l'encontre
A-Y
B-X
C-Z
A-X
C-Y
B-Z
DOBLES (només en cas d'empat)
No es podrà començar l’encontre si un equip no disposa de tres jugadors, aplicant-se el NO
PRESENTAT a l’equip que vagi amb dos jugadors.
Si existeix la possibilitat de poder alinear un quart i/o cinquè jugador a l’encontre, a part d’estar
presents a l’inici de l’encontre, s’haurà de comunicar a l’adversari al fer el sorteig de lletres.
L’alineació del doble es pot decidir en el mateix moment, abans de començar-lo.
Quan l’encontre estigui decidit es podrà canviar de jugador/s diferents dels inicials. En cas de
canviar el jugador, si quedes més d'un partit per fer, el mateix jugador no pot jugar els dos partits.
Dies de joc
Dimarts, a les 20:30 hores.
No obstant, els clubs podran demanar ajustar els horaris en més/menys mitja hora.
Els clubs que tinguin problemes de sala tenen l'opció de canviar els seus encontres de casa a un
altre dia entre el dilluns al dijous sempre que ho sol·licitin per escrit a la RTB en el moment d’inscriure
els equips cada temporada.
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En cas de no tenir sala disponible els dimarts per a cap equip del club en començar la temporada,
s’haurà de presentar la documentació que acrediti aquesta indisponibilitat a la RTB per justificar el
canvi de dia de joc al calendari i el Comitè de Disciplina decidirà si es concedeix o no.
Jugadors a la lliga
Hi poden participar indistintament jugadors i jugadores.
Un jugador o jugadora únicament podrà estar inscrit (equip assignat) en un equip d'una
determinada categoria d’aquesta lliga.
En cap cas un jugador o jugadora podrà jugar en dos equips d’una mateixa categoria ni en una
categoria inferior a la que correspon el seu equip assignat, considerant-se alineació indeguda. Si el
seu club té equips en categories superiors a la categoria de l’equip assignat, el jugador o jugadora
podrà:
Jugar dos encontres a cada equip de categoria superior, però mai en dos equips d’una
mateixa categoria, sense canviar d’equip assignat. En el moment de jugar el tercer encontre
en una categoria superior ja no podrà jugar més en cap inferior, canviant el seu equip
assignat pel d’aquesta categoria superior.
Un jugador no pot jugar dins la mateixa jornada (data, no número de jornada) 2 o més encontres de
diferents categories de Lliga Territorial de Veterans +40, es tindrà en compte la data de calendari
oficial i no la data de celebració de l’encontre. Si succeeix, es considerarà alineació indeguda
de/dels encontre/s de major categoria implicada.
Un jugador amb llicència per una Entitat només es podrà enquadrar abans del començament de la
2a Fase de la Lliga en un equip territorial de l’entitat, sempre que per normativa tingui dret a fer-ho i
sempre que disposi de la llicència degudament concedida.
Si la darrera fase (i fase de promoció si hi ha) de la categoria és un play-off, perquè un jugador pugui
participar-hi, haurà d’haver estat alineat en almenys DOS encontres a la mateixa categoria o inferior
abans que l’equip disputi el tercer encontre de la segona volta de la fase anterior.
A la darrera fase, els equips que juguen la categoria inferior per recuperar la categoria i els
equips que juguen la categoria superior per pujar dues categories de cop són equips de la
nova categoria. En aquesta fase els jugadors quedaran com equip assignat el que tenien
abans de començar la fase i per tant no podran jugar a un altre equip de la categoria
encara que ja hi hagi jugat algun encontre a les anteriors fases però sí pot jugar a l’equip
assignat excepcionalment. Es pot donar el cas que l’última fase dos equips del mateix club
s’inverteixin les categories, els jugadors assignats a l’equip que ha perdut la categoria no
poden jugar a l’equip que ha pujat de categoria.
Esquema de la lliga
Un cop establerts els equips a principi de temporada s’adjuntarà un annex amb el sistema de lliga ja
que va en funció del nombre d’equips inscrits.
3. Lliga territorial de veterans +50 anys
Categories de la lliga
Les categories en les quals es composa la lliga fins el moment són:
Lliga Territorial Veterans + 50 anys
Sistemes de competició
Es juga amb el sistema corbillón.
Es juguen tots els partits de l'encontre.
No es podrà començar l’encontre si un equip no disposa de dos jugadors, aplicant-se el NO
PRESENTAT a l’equip que vagi amb un jugador.
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Si existeix la possibilitat de poder alinear un tercer i/o quart jugador a l’encontre, a part d’estar
presents a l’inici de l’encontre, s’haurà de comunicar a l’adversari al fer el sorteig de lletres.
L’alineació del doble es pot decidir en el mateix moment, abans de començar-lo.
Quan l’encontre estigui decidit es podrà canviar de jugador/s diferents dels inicials. En cas de
canviar el jugador, si quedes més d'un partit per fer, el mateix jugador no pot jugar els dos partits.
Dies de joc
Dijous, a les 20:30 hores.
No obstant, els clubs podran demanar ajustar els horaris en més/menys mitja hora per motius de
logística de la instal·lació.
Els clubs que tinguin problemes de sala tenen l'opció de canviar els seus encontres de casa a un
altre dia entre el dilluns al dijous sempre que ho sol·licitin per escrit a la RTB en el moment d’inscriure
els equips cada temporada.
En cas de no tenir sala disponible els dimarts per a cap equip del club en començar la temporada,
s’haurà de presentar la documentació que acrediti aquesta indisponibilitat a la RTB per justificar el
canvi de dia de joc al calendari i el Comitè de Disciplina decidirà si es concedeix o no.
Jugadors a la lliga
Hi poden participar indistintament jugadors i jugadores.
Un jugador o jugadora únicament podrà estar inscrit (equip assignat) en un equip d'una
determinada categoria d’aquesta lliga.
En cap cas un jugador o jugadora podrà jugar en dos equips d’una mateixa categoria ni en una
categoria inferior a la que correspon el seu equip assignat, considerant-se alineació indeguda. Si el
seu club té equips en categories superiors a la categoria de l’equip assignat, el jugador o jugadora
podrà:
Jugar dos encontres a cada equip de categoria superior, però mai en dos equips d’una
mateixa categoria, sense canviar d’equip assignat. En el moment de jugar el tercer encontre
en una categoria superior ja no podrà jugar més en cap inferior, canviant el seu equip
assignat pel d’aquesta categoria superior.
Un jugador no pot jugar dins la mateixa jornada (data, no número de jornada) 2 o més encontres de
diferents categories de Lliga Territorial de Veterans +50, es tindrà en compte la data de calendari
oficial i no la data de celebració de l’encontre. Si succeeix, es considerarà alineació indeguda
de/dels encontre/s de major categoria implicada.
Un jugador amb llicència per una Entitat només es podrà enquadrar abans del començament de la
segona volta de la 1a Fase de la Lliga en un equip territorial de l’entitat, sempre que per normativa
tingui dret a fer-ho i sempre que disposi de la llicència degudament concedida.
Si la darrera fase (i fase de promoció si hi ha) de la categoria és un play-off, perquè un jugador pugui
participar-hi, haurà d’haver estat alineat en almenys DOS encontres a la mateixa categoria o inferior
abans que l’equip disputi el tercer encontre de la segona volta de la fase anterior.
Esquema de la lliga
Un cop establerts els equips a principi de temporada s’adjuntarà un annex amb el sistema de lliga ja
que va en funció del nombre d’equips inscrits.
4. Lliga Territorial Sènior Femenina
Categories de la lliga
Les categories en les quals es composa la lliga fins el moment són:
Lliga Territorial Sènior Femenina
Sistemes de competició
Es juga amb el sistema corbillón.
Es juguen tots els partits de l'encontre.
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No es podrà començar l’encontre si un equip no disposa de dos jugadores, aplicant-se el NO
PRESENTAT a l’equip que vagi amb una jugadora.
Si existeix la possibilitat de poder alinear una tercera i/o quarta jugadora a l’encontre, a part d’estar
presents a l’inici de l’encontre, s’haurà de comunicar a l’adversari al fer el sorteig de lletres.
L’alineació del doble es pot decidir en el mateix moment, abans de començar-lo.
Quan l’encontre estigui decidit es podrà canviar de jugadora/es diferents dels inicials. En cas de
canviar la jugadora, si quedes més d'un partit per fer, la mateixa jugadora no pot jugar els dos
partits.
Dies de joc
Dissabtes, a les 11:00 hores.
No obstant, els clubs podran demanar ajustar els horaris en més/menys mitja hora per motius de
logística de la instal·lació.
Els clubs que tinguin problemes de sala tenen l'opció de canviar els seus encontres de casa a un
altre dia entre el dilluns al dijous sempre que ho sol·licitin per escrit a la RTB en el moment d’inscriure
els equips cada temporada.
En cas de no tenir sala disponible els dimarts per a cap equip del club en començar la temporada,
s’haurà de presentar la documentació que acrediti aquesta indisponibilitat a la RTB per justificar el
canvi de dia de joc al calendari i el Comitè de Disciplina decidirà si es concedeix o no.
Jugadores a la lliga
Només poden participar jugadores en aquesta lliga.
Una jugadora únicament podrà estar inscrit (equip assignat) en un equip d'una determinada
categoria d’aquesta lliga.
En cap cas una jugadora podrà jugar en dos equips d’una mateixa categoria ni en una categoria
inferior a la que correspon el seu equip assignat, considerant-se alineació indeguda. Si el seu club té
equips en categories superiors a la categoria de l’equip assignat, la jugadora podrà:
Jugar dos encontres a cada equip de categoria superior, però mai en dos equips d’una
mateixa categoria, sense canviar d’equip assignat. En el moment de jugar el tercer encontre
en una categoria superior ja no podrà jugar més en cap inferior, canviant el seu equip
assignat pel d’aquesta categoria superior.
Una jugadora no pot jugar dins la mateixa jornada (data, no número de jornada) 2 o més encontres
de diferents categories de Lliga Territorial Sènior Femenina, es tindrà en compte la data de calendari
oficial i no la data de celebració de l’encontre. Si succeeix, es considerarà alineació indeguda
de/dels encontre/s de major categoria implicada.
Un jugadora amb llicència per una Entitat només es podrà enquadrar abans del començament de
la segona volta de la 1a Fase de la Lliga en un equip territorial de l’entitat, sempre que per
normativa tingui dret a fer-ho i sempre que disposi de la llicència degudament concedida. Excepte
jugadores juvenils o inferior
Si la darrera fase (i fase de promoció si hi ha) de la categoria és un play-off, perquè un jugador pugui
participar-hi, haurà d’haver estat alineat en almenys DOS encontres a la mateixa categoria o inferior
abans que l’equip disputi el tercer encontre de la segona volta de la fase anterior.
Esquema de la lliga
Un cop establerts els equips a principi de temporada s’adjuntarà un annex amb el sistema de lliga ja
que va en funció del nombre d’equips inscrits.
5. Lliga Territorial d’Edats (circuit promeses)
Categories juvenil a inferior i es realitza mitjançant circular apart.

