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A efectes de clarificar possibles dubtes que es puguin produir previ i durant el campionat de 

Menorca de tennis taula de Menorca 2019,  s’atendrà al present reglament i resta de 

normativa aplicable: 

DIA; 12 D’OCTUBRE  DE 2019 MATI - TARDA 
LLOC; POLIPESPORTIU DE ES CASTELL 
HORARI 

INDIVIDUAL ABSOLUT   -8.30 h.  a 14.00 h. 
DINAR 14.30 h. a 16.00 h. (Restaurant España)  
DOBLES ABSOLUT -  16.30 h. a 20.00 h. 
  

INSCRIPCIONS  

 
Es poden inscriure jugadors federats menorquins. Si algun jugador d’altre lloc esta interessat 
en jugar que es  posi en contacte amb l’organització.  
 
Absolut; jugadors/es 1era. Nacional, 2na nacional, Autonòmica i Super Balear. 
  
Els adults no federats que vulguin participar podran apuntar-se pagant la fixa per valor de 10€. 
 
Preu inscripció  6€ Individual i 6€ dobles 3€(jugador), ingrés en compte: CMTT2019 -  

ES67 2038 3293 9060 0033 9321 (Bankia).  No podrà participar-hi ningú que no hagi presentat 

el justificant d’ingrés. Un cop fet d’ingrés envieu el justificant d’ingrés a 

fttib.menorca@gmail.com. 

 
Termini d’inscripcions es fins dia  05/10/2019 a les 15.00h. 
 
Dia 6/10/2019 es publicaran les llistes provisionals dels apuntats. 
 
Dia 7/09/2019  es farà el sorteig de grups, caps de sèrie, tots els interessats en fer el seguiment 
del sorteig podran  assistir.  
 
El mateix dia 7 es publicaran els grups per categories.  
 
Les inscripcions es faran emplenant el següent  formulari, que es pot  emplenar des del web o 

bé  des del  mòbil:    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-z5yMSoEOop_NXMXUfW-

WyaJSDXGWrDKD7iKFJCWlQz5EBg/viewform 
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SISTEMA DE JOC  

 

Les partides seran al millor de cinc.  

Es crearan grups i passaran a fases dos, tres o quatre  participants segons inscrits.  Els caps de 

sèrie es designaran per rànquing segon resultat de la lliga 2018/2019, que comuniqui la 

FTTIB.  

TROFEUS  i PREMIS  

Els quatre primers classificats de les dues categories tindran trofeu. 

RESERVA DE DINAR  

El dinar correra a càrrec de cada participant,  tot i que l’organització farà reserva de tots 

aquest participants que s’hagin apuntat a les dues categories i que comuniquin a la mesa de 

control que es faci reserva del lloc per dinar en conjunt.  

MATERIALS   

Les taules, Donic Walner Classic, i la pilota de competició, Hanno.  

No disposarem de pilotes d’escalfament.  

INSCRIPCIONS  

Totes les qüestions que es puguin donar el dia del torneig abans de l’inicií o durant el mateix 

las resoldrà la mesa de control, a consideració de un representant de cadascun dels clubs 

participants.  

Els noms i llinatges dels inscrits es podran publicar al web de la FTTIB.  

IMPORTANT;  LA DATA LIMIT DE INSCRIPCIÓ ES DIA 05 DE D’OCTUBRE DE 2019 

Per resoldre totes aquelles qüestions que no estiguin previstes en el present document 

s’atendrà al reglament de joc aprovat per la RFETM i d’aplicació actual i la resta de normativa 

aplicable.   

 
FTTIB 
Delegació Menorca de tennis taula 
Son Vilar 01 de setembre de 2019 


