
Acta de la reunió del Grup de Treball del Circuit Promeses que va tenir lloc a Reina Elisenda el dia 
24 de maig del 2018 a les 20:00 hores. 

Clubs assistents:

Lluïsos de Gràcia
Euroclima Badalona
Club Natació Sabadell
CTT Vilanova i la Geltrú
CTT Ripollet
Castellar del Vallès
UE Sant Cugat
CTT Calella
Lluïsos d'Horta
CTT Castelldefels
ATT Premià de Mar
Club Falcons de Sabadell

Es van debatre i votar les següents propostes:

Proposta del CTT L'Hospitalet:

– Quan hi hagi grups de 4 o menys els partits d'aquells grups seran al millor de 5 jocs (si hi ha 
grups de 4 i grups de 5, els grups de 4 seran al millor de 5 i els grups de 5 seran al millor de 
3; els partits de les eliminatòries sempre seran al millor de 3 jocs).

APROVADA per 9 vots a favor i 3 en contra.

Proposta de la RTB:

– Baremar les peticions de noves inscripcions a nivells elevats segons resultats a lligues, 
PPxTT, promeses anteriors i segons el rànquing català. A l'hora d'efectuar les noves 
inscripcions, els clubs hauran de comprovar quin nivell li pertoca al jugador/a i comunicar-
ho a la RTB al mateix temps que es fa la inscripció. Les taules amb els criteris seran 
publicades a la circular del Promeses.

APROVADA per 12 vots a favor i cap en contra.

Proposta de la RTB:

- Permetre més de 4 noves inscripcions a nivells elevats i fer que puguin baixar els 4ts de grup en 
cas de que sigui necessari.
APROVADA per 12 vots a favor i cap en contra.

Proposta de la RTB:

– Baremar les peticions de noves inscripcions segons la categoria d'edat
– Deixar de restringir l'últim nivell a jugadors/es petits
– Als últims 4 nivells poden baixar més jugadors/es a part dels 4ts de grup
– Únic nivell amb més de 24 jugadors/es, l'últim
– Nomenclatura últims nivells: el penúltim es dirà nivell Y i l'últim nivell Z
– Ajuntar últims nivells en cas de baixes i de que l'últim tingui menys de 24 jugadors/es

APROVADA per 11 vots a favor i 1 abstenció



Proposta de la RTB:

– Rk inicial individual = rk any anterior /8
– Compensació BJ (BJ mèdiques amb 3*CG/10 (CG=coeficient nivell) i les BJ esportives 

amb 5*CG/10) i límit presentació de justificants el dimarts posterior a la competició.
APROVADA per 12 vots a favor i cap en contra

Proposta de la RTB:

– Implementar canvis al rànquing club de tal forma que sigui lineal enlloc d'exponencial
APROVADA per 12 vots a favor i cap en contra

Proposta de la RTB:

– Els jugadors/es que siguin baixa no justificada al TOP-8 i al Campionat de BCN seran 
penalitzats amb la resta d'un 10% dels punts de rànquing que tinguin en aquell moment

Després de debatre la proposta, s'APROVA un 20% de pèrdua de punts per 12 vots a favor i cap en 
contra

Proposta de la RTB:

– Els primers classificats/es de tots els nivells, amb l'excepció dels 4 primers, pujaran 2 nivells
de cop enlloc d'un

APROVADA per 12 vots a favor i cap en contra

Proposta de la RTB:

– Les baixes no justificades baixaran sempre de nivell
APROVADA per 11 vots a favor i una abstenció

Proposta de la RTB:

– Els jugadors/es que hagin perdut tots els partits de grup poden demanar baixar de nivell 
abans del dimarts posterior a la competició i la RTB els baixarà encara que inicialment no 
els correspongués

APROVADA per 12 vots a favor i cap en contra

Proposta de la RTB:

– Redistribució de categories al TOP-8: suprimir la categoria absoluta i instaurar-ne una per 
prebenjamins

APROVADA per 11 vots a favor i una abstenció

Proposta de la RTB:

– Redistribució de categories al Campionat de Barcelona: suprimir la categoria aleví femení i 
al mateix temps fer que la resta de categories, excepte l'absolut femení, siguin mixtes. 
Addicionalment, afegir la categoria prebenjamí, que també seria mixta i albergaria 16 
participants

APROVADA per 11 vots a favor i un en contra



Proposta de la RTB:

– Permetre obrir noves seus que disposin de 4 taules per organitzar un sol nivell. En qualsevol 
cas, si hi ha diversos clubs que s'ofereixen per ser seu, es prioritzaran aquells que puguin 
albergar 8 taules.

APROVADA per 8 vots a favor, 3 en contra i una abstenció

Proposta de la RTB:

– Permetre inscripcions de nous jugadors/es també a les 2 últimes convocatòries (però només 
als 4 últims nivells)

APROVADA per 12 vots a favor i cap en contra

Proposta de la RTB:

– Es proposa a la FCTT i a totes les territorials intentar reinstaurar les lligues territorials 
d'edats i que aquestes serveixin per definir els classificats per als Campionats de Catalunya 
per Equips. En cas de que això s'aconsegueixi, el Promeses per Equips se suprimiria en 
favor d'aquestes lligues.

APROVADA per 7 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció*
– En cas de que el punt anterior no s'aconsegueixi, es proposa: 1) Seguir amb un sistema de 

competició del Promeses per Equips com fins ara 2) Suprimir el Promeses per Equips i 
augmentar el número de jornades del Promeses Individual 3) Crear un nou sistema de 
competició pel Promeses per Equips

APROVADA l'opció 1) amb 6 vots, DESESTIMADES les opcions 2) i 3) amb 1 i 4 vots 
respectivament

*El representant del CTT Calella va haver de marxar i no va participar a les votacions de l'última 
proposta

Sense cap altre tema que tractar, la reunió va finalitzar un cop acabades les votacions.

La secretària de la RTB

Gemma Sayol

El responsable del Circuit Promeses

Enric Bosch


