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Circular N.5 – Circuit ZonaTT Promeses 2021/2022
En blau novetats de la temporada 2021-22
*Es podria introduir algun canvi addicional durant la temporada degut a les condicions d'inestabilitat inherents a
l'època que estem vivint

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: 1 cop cada 4 setmanes, aproximadament.
Els participants es classificaran en grups segons el seu nivell.
Es programen 6 convocatòries durant la temporada, amb les següents dates:
1a convocatòria 13/11/21
2a convocatòria 11/12/21
3a convocatòria 08/01/22
4a convocatòria 05/02/22
5a convocatòria 19/03/22
6a convocatòria 23/04/22
La decisió sobre si hi ha un Campionat de Barcelona per equips aquesta
temporada i el seu format es prendrà més endavant.
Es programa un top 8 final juvenil, un d’infantil, un d’aleví, un de benjamí, un de
prebenjamí i un de femení (on un jugador/a pot escollir la categoria d’edat a la
que vol participar) amb data:
Top circuit promeses 04/06/22
No es podran incorporar nous jugadors/es a nivells que no siguin els 4 últims al
Promeses individual en les dues últimes jornades regulars.
La RTB utilitzarà els resultats d’aquestes competicions per determinar, si procedeix,
quins jugadors podran competir a les proves realitzades per la FCTT.
Per incentivar la participació es concediran premis o ajuts als clubs i als
jugadors/jugadores pels seus resultats, pel nombre de participants, i per la
col·laboració i assistència dels entrenadors a les reunions del Grup de Treball (GT).
La majoria de partits dins del Circuit ZonaTT Promeses seran al millor de 3 jocs,
excepte: El Top ZonaTT promeses que seran al millor de 5 jocs. La fase de grups de
les convocatòries regulars del Promeses individual que, quan hi hagi grups de 4
jugadors/es o menys, els partits d’aquests grups en concret seran al millor de 5 jocs.
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2. Quotes d’inscripcions:
Competicions individuals:
30€ per cada participant (dona dret a participar a les 6
convocatòries programades)
Tots els clubs que van participar la temporada 19/20 al Circuit Promeses rebran un 10% de
descompte en la factura de la primera inscripció del Circuit Promeses d'aquesta
temporada. (Aquest descompte s'anava a aplicar la temporada passada, però com que
la competició es va anul·lar, l'aplicarem la temporada actual).
3. Horari de les competicions
Tot i que l'horari preferent seguirà sent dissabte pel matí, s'habilita la possibilitat de posar
alguns nivells dissabte tarda o diumenge matí (amb aquest ordre de preferència), així com
de distribuir els nivells d'una mateixa convocatòria en 2 caps de setmana diferents si no hi
ha seus suficients com per concentrar-ho tot el dissabte matí de la data prevista.
L'horari de matí serà:
8:15 Obertura de les instal·lacions
8:45 Sorteig
9:00 Inici de la competició
L'horari de tarda serà (només en cas de no disposar de seus suficients per celebrar tots els
nivells pel matí):
15:15 Obertura de les instal·lacions
15:45 Sorteig
16:00 Inici de la competició
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.
5. Tipus i format de les competicions
a) Competicions individuals:
Els clubs inscriuran els seus participants en el full que es publicarà al web de la RTBTT.
No caldrà comunicar les baixes que no tinguin justificació. Sí caldrà comunicar les que
tinguin justificació esportiva o mèdica (s'inclou en aquest cas les baixes per quarantenes),
les baixes definitives i les baixes al Top Promeses. No es distingeix, per tant, entre baixes no
comunicades i baixes comunicades; tan sols entre baixes justificades i no justificades (a
excepció del Top).
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Aquells jugadors/es que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, podran
comunicar-ho a la RTB i rebran el tracte de baixa justificada per motius mèdics, tot i no
disposar de justificant mèdic específic. Des de la RTB demanem que es faci un ús
responsable d'aquesta opció.
Els participants es distribuiran per nivells i el nombre de nivells dependrà del nombre
d’inscripcions.
Un cop començada la competició, si hi ha noves incorporacions i a no ser que
s’especifiqui que es vol començar a un nivell més baix a l’hora de fer les inscripcions (o
més alt tenint en compte les taules del final de la circular):
Els jugadors/es alevins començaran al penúltim nivell.
Els jugadors/es infantils començaran a l’antepenúltim nivell.
Els jugadors/es juvenils començaran al quart nivell començant pel final.
Els jugadors/es de l’últim nivell que hi tinguin dret segons la classificació assolida poden
decidir si pugen o no a l’immediatament superior (cal que ens ho comuniquin abans de
publicar-se la convocatòria de la següent fase).
Per determinar el nivell de cada jugador en la primera jornada es tindrà en compte el
rànquing de la temporada anterior. A més, els jugadors/es que hagin participat al
Promeses la temporada anterior, començaran amb un rànquing = rànquing final / 6. (Es
tindrà en compte la temporada 2019-20 donat que la temporada passada no hi va haver
competició).
En cas de noves incorporacions un cop començada la competició i sempre i quan es
demani específicament al realitzar les inscripcions, els jugadors/es podran començar a
nivells elevats tenint en compte els següents criteris:
Segons els resultats obtinguts a les lligues per equips (veure taula 1 al final de la circular).
Segons la posició al rànquing català juvenil (veure taula 2 al final de la circular).
Segons el nivell del PPxTT (veure taula 3 al final de la circular).
Segons el nivell assolit en anteriors participacions al Circuit Promeses (podrà inscriure’s
directament al nivell immediatament inferior al de l’últim rànquing publicat on aparegui,
sense tenir en compte els rànquings on consti com a exclòs o baixa definitiva, o a
qualsevol nivell inferior a aquest).
Un jugador/a exclòs no podrà participar en cap cas la mateixa temporada que ha estat
exclòs.
Els clubs seran els encarregats de comprovar aquests criteris i comunicar-los a la RTB a
l’hora de fer les inscripcions i la RTB els ratificarà.
Tots els nivells seran de 24 jugadors/es excepte l’últim, que tindrà un número de
jugadors/es comprès entre 24 i 48. 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 convocatòria corresponent,
també dependrà de possibles incorporacions de nous jugadors a nivells superiors.
Els primers classificats de tots els nivells excepte els 4 primers pujaran 2 nivells de cop enlloc
d’un.
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En cas d’haver-hi moltes noves incorporacions entre convocatòries, els 4ts de grup també
podrien baixar de nivell. Als 4 últims nivells podrien baixar més jugadors/es a part dels 4ts
de grup.
L’últim nivell sempre es dirà nivell Z i el penúltim, nivell Y. Si hi ha hagut baixes i
conseqüentment l’últim nivell passa a tenir menys de 24 jugadors/es, els dos últims nivells
s’ajuntaran.
La temporada 2021/22, excepcialment, les baixes tindran una penalització menor que en
temporades anteriors per fomentar que tots aquells participants que presentin símptomes
compatibles amb la COVID-19 o hagin de complir quarantenes, no es presentin a la
competició.
L'acumulació de baixes no justificades (BN) NO implicarà l’exclusió de la competició.
Les baixes justificades esportives (BE) o mèdiques (BM) no baixaran en cap cas de nivell.
Com que algú ha de baixar per deixar vacants pels jugadors/es que pugen, baixaran els
pitjors classificats entre els participants del nivell, encara que els grups no siguin de 6.
Les baixes degut a que algun participant presenti símptomes compatibles amb la COVID19 es consideraran baixes justificades mèdiques (BM). Si és aquest el cas, les
mares/pares/representants legals dels menors hauran de signar una declaració
responsable conforme aquest ha estat el motiu de la baixa i enviar-lo per correu electrònic
a la RTB abans del dimecres posterior a la competició.
En cas de baixes per quarantena s'haurà de presentar algun document que l'acrediti,
còpia del correu electrònic enviat per l'escola, etc. abans del dimecres posterior a la
competició.
Les BN sempre baixen de nivell. No tindran penalització en forma de pèrdua de punts de
rànquing, però tampoc en guanyaran.
Les BJ que ho siguin per causes mèdiques rebran una compensació al rànquing =
4*CG/10.
Les BJ que ho siguin per causes esportives rebran una compensació al rànquing =
5*CG/10.
El límit per presentar justificants mèdics serà el dimarts (inclòs) posterior a la prova.
La comunicació de BJ per motius esportius s’haurà de fer abans de la competició.
Les BN al Campionat de Barcelona o al Top Final Promeses restaran un 20% dels punts
acumulats pel jugador/a al llarg de la temporada.
Qualsevol jugador/a pot demanar baixar voluntàriament de nivell/s encara que no li
pertoqui. Tindrà temps per demanar-ho fins el dimarts (inclòs) posterior a la competició. La
RTB acceptarà la baixada de lletra sempre i quan es comprovi que els resultats obtinguts
pel jugador/a fins el moment demostrin que el seu nivell de joc és força més baix que el
nivell en què està enquadrat.
Els jugadors/es que marxin sense arbitrar quan els hi pertocava perdran el 50% dels punts
de rànquing aconseguits aquella convocatòria, i seran expulsats de la competició si han
marxat sense arbitrar 3 vegades durant la temporada.
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5. Puntuacions, premis o ajuts
Els jugadors/jugadores obtindran punts per la seva participació en les diferents proves
individuals del circuit, 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 atorgui a la RTB. La RTB atorgarà les places als jugadors/jugadores en funció del
rànquing del Circuit ZonaTT Promeses que s’hagi obtingut en el moment de formalitzar la
inscripció a les proves catalanes i dels requisits que estableixi la FCTT.
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.
La forma de comptabilitzar els punts obtinguts al rànquing club, així com les sancions en
cas de baixes, serà lineal enlloc del sistema exponencial que s’utilitza pel rànquing
individual.
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 rebran premis o ajuts per prestar la seva sala per qualsevol de les competicions.
Els jugadors també rebran premis en base a la classificació individual final estàndard (de
forma directa). Aquesta temporada 2021/22, degut al possible increment del cost de
l'organització per les mesures de seguretat implementades, la RTB pot garantir que donarà
premis però no la quantia d'aquests abans de començar la competició.
Orientativament, el total destinat als premis correspondrà al 50% de la diferència entre la
recaptació de les inscripcions i els costos derivats de la competició.
6. Inscripcions
A la pàgina web trobareu el Formulari d’inscripció per la modalitat individual.
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7. Protocols de seguretat COVID-19
En la disputa del Circuit ZonaTT Promeses serà de compliment preferent el protocol de la
FCTT:
https://fctt.cat/images/documents/txx/PROTOCOL_COMPETICIONS_COVID.pdf
Hi podrà haver també altres mesures específiques d'obligat compliment a totes les
convocatòries i seus del Circuit ZonaTT Promeses, així com mesures específiques diferents
per a cada seu, que s'anunciaran abans de l'inici de la competició (o de cada
convocatòria, si canvien):
En general es permetrà l'entrada d'un acompanyant per cada 3 participants. En cas de
que alguna seu no tingui aforament suficient per complir amb l'enunciat anterior, es
permetrà l'entrada d'un acompanyant/entrenador per club i, si així se sobrepassés el límit
d'aforament permès en alguna de les seus, es faria sortir els jugadors/es i acompanyants
quan els primers no haguessin de competir/arbitrar de la sala de joc.
Caldrà que tots els jugadors/es portin signat el full de declaració responsable per a menors
de la FCTT:
http://www.rtbtt.com/DECLARACIO_RESPONSABLE_MENORS.pdf
Els acompanyants hauran de portar també el full de declaració responsable per a adults
de la FCTT:
http://www.rtbtt.com/varis/DECLARACIO_RESPONSABLE_FCTT.pdf
Important!
Sense la presentació dels fulls de declaració responsable (un de diferent per a cada
convocatòria), els jugadors/es/entrenadors/es/acompanyants no podran accedir a les
sales de joc i, per tant, els jugadors/es no podran prendre part de la competició aquell
dia.
Les seus no proporcionaran aquests fulls de declaració responsable sinó que hauran de ser
els participants els encarregats d'imprimir-los prèviament.
Annex: Taules
Taula 1:
Cada fila representa una lliga diferent, començant per les lligues nacionals masculines, la
segona correspon a superdivisió femenina i divisió d'honor femenina i segueixen PDF i totes
les lligues provincials.
Les columnes representen 2 criteris a la vegada. El primer, un número mínim de partits
guanyats (Min. PG) i el segon un percentatge de partits guanyats (% PG) comprès entre
dos valors. Ambdós s'han de complir perquè el criteri sigui aplicable.
En tots els casos el jugador/a ha d'haver disputat un mínim de dos encontres a la
categoria.
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Es podran utilitzar les estadístiques de la temporada actual o de qualsevol de les 2 anteriors
temporades, les que siguin més favorables.
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Exemple 1: una jugadora que participi a PDF i hagi guanyat 8 partits de 20 jugats (40%)
podrà començar al nivell E o inferior.
Exemple 2: un jugador/a que hagi jugat 4 partits a tercera provincial i els hagi guanyat tots
podrà començar al nivell D o inferior (no podrà començar al nivell C per no haver guanyat
un mínim de 5 partits).
Exemple 3: un jugador/a que hagi jugat un sol encontre, a la categoria que sigui, i hagi
guanyat 2 partits individuals no tindrà dret a començar a cap nivell més avançat, si es té
en compte exclusivament aquest criteri, per no haver disputat el mínim de 2 encontres.
Taula 2:
Els valors de les caselles representen la màxima posició del rànquing català juvenil fins la
qual es pot començar a un nivell determinat.
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Exemple: Una jugadora que estigui situada a la posició 37 del rànquing català juvenil
femení podrà començar a la lletra H o inferior.
Taula 3:
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Exemple: Un jugador 3 estrelles del PPxTT podrà començar directament a la lletra K o
inferior.

