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CIRCULAR NÚM. 6 – TEMPORADA 2019-2020 -  22/04/20 
 

AFECTACIÓ DEL COVID-19 A LES COMPETICIONS DE LA RTB (2) 
 

 
Ateses les estrictes mesures que han dictaminat les autoritats governamentals i 

sanitàries a causa de la pandèmia provocada pel coronavirus, la RTB ha pres les 
següents mesures extraordinàries per a la temporada 2019/2020:  
 

 FINALITZACIÓ per causa de força major, de totes les lligues provincials sènior 
i veterans amb data 13 de març de 2020. 

 
 No es produirà CAP DESCENS en cap de les lligues de la RTB. 

 
 ASCENSOS:  

 
 Lliga sènior:  Ascendiran un mínim de 5 equips en totes les categories, 

excepte a sènior Preferent que dependrà de les places que atorgui la FCTT. 
 

 Lliga veterans: Ascendiran un mínim de 4 equips en totes les categories. 
 

 Per establir la classificació final, s’aplicaran els criteris que ha establert la 
RFETM.  
 

 En el cas d’empats entre equips sense que s’hagin disputat TOTS els 
encontres entre els empatats, s’aplicarà directament el coeficient general i 
no el particular. 
 

 L’ordre d’ascens s’establirà amb els següents criteris: 
 

1. Millor posició en el grup.  
2. Millor coeficient entre encontres guanyats i perduts.  
3. Millor coeficient entre partits guanyats i perduts  
4. Major nombre d’equips en el grup de procedència.  (*S’ha modificat l’ordre perquè 

s’ha detectat que no coincidia amb la Circular 5 de la RFETM) 
5. Si després d’aplicar els quatre punts anteriors, dos o més equips estan 

igualats en resultats, es determinarà per sorteig efectuat per la Direcció de 
Competicions de la RTB.  

6.  S’entén com a nombre d’equips d’un grup, la suma d’aquells equips d’un 
grup que hagin disputat, almenys, la meitat més 1 dels encontres de l’equip 
que més n’hagi disputat. 
 

 SE SUSPENEN DEFINITIVAMENT les següents competicions: Open Zona TT 
Barcelona i Circuit Zona TT Promeses. 
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La RTB està estudiant  el sistema de competició de les lligues sènior i veterans,  
que és possible es vegi  afectat excepcionalment per a la temporada 2020/2021. 
Es reorganitzarà la distribució de grups i la quantitat d’equips per categoria. 
S’enviarà una circular informativa, tan bon punt s’hagi pres la decisió. 
 
 

Queden en vigor les mesures de tancament de les oficines i instal·lacions del 
CEM Reina Elisenda, fins nou avís.  
 

Agraïm la comprensió i seguim apel·lant a la responsabilitat i a la col·laboració 
de tots, us seguirem mantenint informats.  

 
 

Representació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana de Tennis de 
Taula. 


