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Circular N.4 - CIRCUIT PROMESES 2015-2016
1. Característiques de les competicions:
•

Podran participar tots els joves jugadors/es, des de pre-benjamins a juvenils que
hagin pagat la quota d’inscripció i estiguin en possessió de la corresponent llicència
federativa.

•

Periodicitat: 2 cops al mes, aproximadament.

•

Els participants es classificaran en grups segons el seu nivell.

•

La competició individual serà essencialment per nivells però també es celebraran
campionats de Barcelona de individuals i dobles per categories d’edats.

•

Hi haurà un top 8 final absolut, femení i un per categoria d’edat, unificant benjamí
amb prebenjamí en funció del nombre d’inscrits. Un jugador podrà escollir la
categoria d’edat a la que vol participar. Si un jugador té el rànquing suficient per
jugar el top absolut, només podrà escollir participar en aquest top.

•

Hi haurà competició per equips intercalada amb la competició individual.

•

No es podran incorporar nous jugadors/es a la competició individual en les dues
últimes jornades, sense comptar el top final.

•

La RTB utilitzarà els resultats d’aquestes competicions per determinar, si procedeix,
quins jugadors i/o equips podran competir en les proves realitzades per la FCTT.

•

Per incentivar la participació es concediran premis o ajuts als clubs, als entrenadors i
als jugadors/jugadores pels seus resultats, pel nombre de participants, per la
col·laboració i assistència dels entrenadors a les competicions i a les reunions del
Grup de Treball (GT), per l’assistència a les concentracions i per l’esportivitat i bon
comportament en la pràctica esportiva.

•

La RTB considera que tot jugador que té o ha tingut llicencia a la RTB durant la
temporada pot jugar el circuit promeses sempre i quan no hi hagui una relació
directa entre la jornada i una plaça per una competició de rang superior com pot
ser en el campionat de Barcelona.

•

Tots els partits dins del circuit promeses es farà al millor de 3 jocs excepte en el
campionat de Barcelona i Top promeses que serà al millor de 5 jocs.

•

Aquest any es mirarà de fer competició femenina de jugadores alevines o inferior a
les sessions de tarda si hi ha un mínim de 12 jugadores (és incompatible jugar les
dues competicions individuals).

•

Recordatori normativa RTB:

•

3.2.6.5.1 No hi ha data límit per aquells jugadors participants en la competició de
joves de la territorial (circuit promeses) si han jugat almenys dues convocatòries
d’aquesta competició però només podran jugar a l’última categoria territorial
sènior masculina del club.
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2. Quotes d’inscripcions:
Competicions individuals:

25€ per cada participant (inclou totes les convocatòries i el
campionat de Barcelona per edats,malgrat que la
participació als campionats de Barcelona estarà limitada al
nombre de places i anirà en funció del rànquing).
12€ per cada participant, si la inscripció es produeix a partir de
la 4ª prova

Competició per equips:

25€ per cada equip (inclou totes les convocatòries previstes).

La RTB facturarà als clubs l’import després a cada convocatoria.
No seran objecte de devolució les quotes de jugador o equips que no participin en alguna
convocatòria sigui o no justificada.
3. Calendari provisional de les competicions
Totes les proves es faran principalment en dissabte, les sessions d’individuals seran de matí
o tarda i les sessions d’equips seran de matí:
Excepte canvis posteriors realitzats pel comité de competició, les dates previstes són les
següents:
17 d’octubre:
24 d’octubre:
14 de novembre:
28 de novembre:
12 de desembre:
19 de desembre:
09 de gener:
23 de gener:
13 de febrer:
27 de febrer:
12 de març:
entrega de trofeus)
19 de març:
02 d’abril:
23 d’ab1ril:

1ª prova per equips (en els locals dels clubs organitzadors)
1ª prova individual
2ª prova individual
2ª prova per equips (en els locals dels clubs organitzadors)
3ª prova individual
3ª prova per equips (en els locals dels clubs organitzadors)
4ª prova individual (campionat de Barcelona d’edats)
4ª prova per equips (en els locals dels clubs organitzadors)
5ª prova per equips (en els locals dels clubs organitzadors)
5ª prova individual
6ª prova per equips (en els locals dels clubs organitzadors amb
6ª prova individual
7ª prova individual
Top final promeses (reina Elisenda no disponible)

Cas de necessitat, el local de Reina Elisenda es complementarà amb altres seus.
4. Grup de Treball
Els grups de treball es reuniran dos cops a l’any, si s’escau. La primera reunió abans
d’iniciar la competició, per consensuar el seu format, la segona reunió es convocarà al
final de la competició, per poder-la avaluar.
Només podran rebre els premis o ajuts aquells clubs que assisteixin a les reunions dels Grups
de Treball.
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5. Tipus i format de les competicions
a) Competicions individuals:
Els clubs inscriuran els seus participants en el full que es publicarà a la web de la RTBTT i
servirà per totes les convocatories posteriors (excepte el campionat de Barcelona
d’edats).
Per inscriure’s al campionat de Barcelona d’edats s’utilitzarà un full diferent que es
publicarà en el seu moment a la web de la RTBTT. Per inscriure’s en aquest campionat de
Barcelona d’edats serà obligatori haver jugat almenys una de les proves individuals
anteriors a la data de celebració del campionat. El nombre màxim de participants es
determinarà posteriorment.
Els clubs seran els responsables de comunicar les baixes que es puguin produir durant la
temporada abans de cada convocatoria. Les baixes comunicades com a difinitives (no
continuar jugant el circuit promeses) no caldrà que siguin comunicades en convocatòries
posteriores. Les baixes no comunicades restaran punts al jugador i al club, a part de baixar
un o més nivells.
Els participants es distribuiran per nivells i el nombre de nivells dependrà del nombre
d’inscripcions. A l’últim nivell s’adscriuran principalment els jugadors/es d’iniciació. A l’últim
només poden jugar jugadors alevins o de categoria inferior (en funció de les inscripcions es
plantejarà si la màxima categoria de l’últim nivell ha de ser aleví o benjamí).
Els clubs poden decidir si els jugadors de l’últim nivell puguen o no a l’inmediatament
superior.
Per determinar el nivell de cada jugador en la primera jornada es tindrà en compte el
rànquing de la temporada anterior però, en cas de dubte o de noves incorporacions,
prevaldrà el que decideixi el comitè de competició.
En principi, els nivells seran de 24 jugadors i el sistema de competició serà 4 grups de 6,
classificaran els 3 primers de cada grup i faran un play-off eliminatori. Pugen de categoria
els 4 primers classificats, l´últim de cada grup baixa de nivell, i el penúltim dependrà del
rànquing respecte els 4 jugadors de més rànquing de la categoria inferior exceptuant els
que hagin estat baixes no comunicades o no inscrits definitivament a la convocatoria
corresponent, també dependrà de possibles incorporacions de nous jugadors a nivells
superiors si el comité de competició ho creu oportú, però en cap cas s’incorporarà un
jugador nou al nivell A.
2 baixes no comunicades (BN) o 4 baixes entre comunicades (BC) i no comunicades (BN)
on una BN computa com dos BC implicarà l’exclusió de la competició.
Les baixes justificades (BJ) esportives o médiques no baixen directament de nivell, els
jugadors s’inclouen a la llista de poder baixar o no en funció del rànquing.
Les baixes justificades (BJ) comunicades després d’haver sortit la classificació de la jornada
no implicarà necessariament, si ha baixat de nivell, la recuperació del nivell perdut. Sí
tindrà els punts mínim del nivell.
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NOVETAT: Les jugadores femenines de categoria alevina o inferior poden escollir jugar una
competició individual femenina en comptes de la competició individual estàndard i que
es jugarà sempre a la sessió de la tarda si hi ha un mínim de 12 jugadores.
b) Competició per equips: modalitat Corbillón modificat (mínim 4 jugadors).
A
X
B
Y
Dobles
A
Y es pot canviar per un 3r jugador independentment del resultat de l’encontre
B
X es pot canviar per un 4t jugador independentment del resultat de l’encontre
Tots els partits són al millor de 3 jocs i s’han de jugar tots els partits de l’encontre.
Independentment del resultat, després del dobles es poden substituir jugadors, però en
cap cas un jugador pot jugar amb dues lletres diferents.
Es disputarà la competició amb convocatories en règim de concentració i la primera
convocatòria serà per la suma dels rànquings dels 2 jugadors amb més rànquing de la
temporada anterior, si no es disposa de rànquing es farà una estimació.
L’equip podrà estar format per jugadors de diferents clubs i de qualsevol categoria
d’edat, però en el cas que la FCTT soliciti un o més equips a la RTB per disputar una prova
catalana, només tindrà en compte els equips que compleixin totalment els requisits de la
mateixa.
El sistema de competició pot variar en funció del nombre d’equips inscrits però en principi
es farà amb diferents grups tots contra tots.
La puntuació d'equips afectarà a la puntuació de club per tant la posició és important.
Al tractar-se de competició per equips, s’aplicarà el règim de disciplina descrit al
reglament general de la RTB.
6. Puntuacions, premis o ajuts
Els jugadors/jugadores obtindran punts per la seva participació en les diferents proves
individuals del circuit, excepte en el campionat de Barcelona d’edats, aquests punts
serviran per l’obtenció de premis o ajuts i la possibilitat d’accés a les proves catalanes
individuals que estableixi la FCTT en funció de les places que otorgi a la RTB. La RTB
otorgarà les places als jugadors/jugadores en funció del rànquing del circuit promeses que
s’hagi obtingut en el moment de formalitzar la inscripció a les proves catalanes i dels
requisits que estableixi la FCTT.
El campionat de Barcelona d’edats no dóna punts ja que no tothom podrà jugar però, a
part del trofeu corresponent, el
campió de cada categoria individual obtindrà una de les places que atorgui la FCTT a la
RTB per disputar la prova
catalana corresponent (si aquest ja entrés per rànquing se li donaria al següent del
rànquing promeses).
Els punts obtinguts pels jugadors i equips els acumularan els seus clubs per a l’obtenció
d’ajuts per la seva participació i col·laboració en les diverses proves del circuit.
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Els clubs també acumularan punts en funció del nombre de participants, la seva
col·laboració amb l’organització i altres aspectes relacionats amb el bon comportament i
la bona pràctica esportiva.
Els entrenadors acumularan punts en funció de l’assistència a les reunions dels GT, per
acompanyar i assistir els seus jugadors/es en les concentracions i per la seva col·laboració
amb l’organització de la competició.
Els clubs, els entrenadors i els participants podran ser penalitzats amb punts negatius per
comportaments indeguts o antiesportius, per no assistir a les concentracions sense causa
justificada o per qualsevol altra causa que alteri el funcionament de la competició i la
normal convivència entre els participants.
Els clubs rebran premis o ajuts per la classificació general, mínim els 4 primers classificats.
Els clubs també rebran premis o ajuts per les classificacions en la competició d’equips,
mínim els 4 primers classificats.
Els jugadors també rebran premis en base a la classificació individual final estàndard (de
forma directe en comptes de passar pel club com l’any passat). Mínim els 4 primers
jugadors i primera jugadora classificats cada categoria d’edat (prebenjamí i benjamí es
considera una categoria en funció de la inscripció) i mínim els 4 primers jugadors
classificats de forma absoluta (els premis s’acumul·len, per tant, un jugadora podria tenir 3
premis i un jugador 2 premis).
Les normes sobre les puntuacions i els premis es publicaran en una circular addicional.
7. Inscripcions
A la pàgina web trobareu el Formulari d’inscripció per la modalitat individual i la modalitat
d’equips.
En el moment oportú es penjarà el formulari d’inscripció del campionat de Barcelona
d’Edats

