
Benvolguts amics, 

El  motiu  d'aquesta  carta  és  informar  a  totes  les  escoles,  professorat  d'educació  física  i 
responsables de les activitats extraescolars,  els nous programes de la  Federació de Tennis 
Taula de les Illes Balears destinats al foment i promoció del tennis taula a les escoles pel curs 
2010/2011.

El nostre interès és col·laborar i donar suport a les escoles que vulguin oferir als seus alumnes 
l'opció  de  conèixer  i  practicar  el  tennis  taula,  així  com  incentivar  la  participació  en  les 
competicions escolars entre diferents escoles. Els diferents programes que us presentem són:

Esperem que aquesta informació i els nostres programes siguin del seu interès, i estem a la seva 
disposició per a qualsevol dubte o consulta, desitjant que s'animin a gaudir del tennis taula a 
l'escola!!

Adjuntem, pel seu coneixement, un full explicatiu del nou format de competició que tindran els 
jocs escolars de tennis taula per aquesta temporada. 

Una coordial salutació,

Pedro Ferrando Ballesteros
President FTTIB



NOU FORMAT PER A LA COMPETICIÓ ESCOLAR. Curs 2010/2011

OBJECTIUS:

● Que un jugador que va a jugar, no es quedi sense poder jugar competició si els seus 
rivals (o companys d'equip) no es presenten.
● Potenciar competició individual.
● Agrupar els jugadors pel seu nivell de joc, no per la seva edat.

FORMAT DE COMPETICIÓ PIRAMIDAL INDIVIDUAL:

● Número de fases: 5
● Juguen totes les categories juntes (de benajmí a cadet).
● Torneig piramidal per nivells (1 grup de Nivell A, 2 grups de Nivell B, 4 de Nivell C).
● El primer de cada grup, per a la següent fase, puja de nivell. Els 2 darrers de cada  grup, per 
la següent fase, baixen de nivell.
● Es fan els grups al moment d'inici de la competició amb els jugadors presentats.
● Si un jugador no es presenta, baixa automàticament de nivell ocupant el següent  jugador la 
seva plaça en el seu nivell. Els grups es restructurarien abans de començar la competició.

● Si justifica l'absencia (lesió o malaltia), per a la següent fase el jugador no  perdrà 
el nivell.

● Després de cada fase, s'otorgaran els punts als rànking a cada jugador en la seva 
categoria (benjamí, aleví, infantil o cadet) en funció de la seva classificació i del nivel 
en què ha jugat.

COMPETICIÓ DE DOBLES:

● Número de fases: 3
● Format de competició: fase prèvia de grups. Després eliminatories directes.

● Es juga la proba de consolació per les parelles que quedin eliminades a la  fase de 
grups.


