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Dates de competició 

� 17 de novembre: Lliga Escolar individual, categories totes (iniciació, benjamí, aleví, 
infantil i cadet). 

� 16 de febrer: Lliga Escolar individual, categories totes. 

� 16 de març: Lliga Escolar individual, categories totes. 

� 20 d´abril: Lliga Escolar individual, categories totes. 

�  11 de maig: Lliga Escolar individual, categories totes. 
 

� *Cadets (nascuts als anys 1997 i 1998), infantils (1999 i 2000), alevins (2001 i 2002), 
benjamins (2003 i 2004), iniciació (2005 o posterior). 

**Es pot participar a les diferents jornades encara que s’hagi faltat a qualsevol.. 

Local de joc de la competició 

Els partits es disputaran al Poliesportiu de Sant Ferran (Palma de Mallorca). 

 

 Volem comunicar que estem mirant de traslladar algunes dates de la Lliga a altres  seus (en 
cas que això succeís, es comunicaria a les escoles i clubs implicades). 
 



Horaris de competició 

 
De 8,30 a 9:00 hores:  

� Presentació dels participants, delegats i entrenadors a la taula de control. 

� És obligatori per a poder participar tenir tramitada la llicencia . 

� Temps d'escalfament (possibilitat d'usar les taules per realitzar l'escalfament pre-
competitiu). 

De 9:00 a 14:00 hores:  

� Competició. Recordem que per a competir cal dur roba esportiva (samarreta de màniga 
curta, pantalons curts i calçat adequat). 
 

Sistema de competició 

Cada jornada serà obligatori realitzar una preinscripció que serà publicada deu dies abans en 
la pàgina Web de la FTTIB. 

Lliga individual per categories, en cada jornada s'agruparan els jugadors per rànquing. 

La classificació es realitzarà pels següents criteris: 

1 º Partits guanyats. 

2 º Diferència partits guanyats-perduts. 

3 º Diferència jocs guanyats-perduts. 

Acumulant els resultats de totes les jornades s'obtindrà una Classificació final de lliga per 
categories amb lliurament de trofeus. 

Els partits es jugaran al millor de 5 jocs (3 jocs guanyats) cada joc es jugarà al millor de 11 
punts),   

Contacte i informació 

Sr. Julian Garcia.   Sr. Pedro Ferrando 

E-mail: ju-liang@hotmail.es     E-mail: pferrando@fttib.com 

Telf: 651 75 51 42    Telf: 647 98 30 09 


