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Normativa Campionat de Balears Benjami, Aleví i Infantil 2012 
 

LOCALITAT I ORGANITZACIÓ 
 
Es celebrarà al Poliesportiu Sant Ferran, i la 
organització estarà a càrrec de la Federació de 
Tennis de Taula de les Illes Balears. 
 
La persona de contacte serà Xisco Bauzá, email 
competicions@fttib.com 
 

DATES 
 
La data prevista es el dia 8 de setembre de les 9 
hores a les 14 hores (Cat. Benjamí), de les 15 
hores a les 21 hores (Cat. Aleví) i el dia 9 de 
setembre de les 9 a les 14 hores (Cat. Infantil).  
 
Els horaris poden variar en funció del nombre 
de participants inscrits a cada categoria. 
 

INSCRIPCIONS 
 
El període de inscripcions finalitzarà el proper 
30 d’agost a les 15 hores. Les inscripcions 
s’enviaran al email: competicions@fttib.com.  
 

HORARIS I SORTEJOS 
 
Tant els horaris definitius del trofeu com el 
sorteig de cada categoria els trobareu a la web 
de la Federació (www.fttib.com) a partir del 5 
de setembre de 2012.  
 

COMPETICIÓ 
 
INDIVIDUAL – DOBLES – DOBLES 
MIXTES 
 
Sempre que sigui possible i les disponibilitats 
d’horaris ho permetin, es jugarà per el sistema 
de Grups previs y posteriorment Eliminatòries. 
Es formaran Grups de 4 o 5 jugadors dels que 
accediran 1 o 2 al Quadre Final eliminatori.  
 
Els partits es disputaran al millor d’un nombre 
senar de jocs a 11 punts, dependrà del nombre 
d’inscrits.  
 

A la categoria masculina, per a que una 
categoria i prova es pugui disputar s’hi hauran 
d’inscriure un mínim de 6 participants. 

 
CAPS DE SERIE 

 
Els caps de sèrie de cada categoria seran els 8 
primers classificats dels Campionats de Balears 
2011. 
 

CATEGORIES 
 
Podran participar els jugadors/es de les 
categories benjamí, aleví e infantil amb 
llicència escolar o federada. 
 
- Benjamí: a partir de l’any 01 (inclòs). 
- Aleví: anys 99 i 00 
- Infantil: anys 97 i 98 
 

DESPESES D’INSCRIPIÓ 
 
Cada participant en Individuals y Dobles haurà 
d’abonar en concepte de despeses d’inscripció 
les quantitats següents: 
 
- Individual: 5.-€ (per jugador) 
- Dobles: 2,5.-€ (per jugador) 
 
NOTA IMPORTANT : a part de l’import de 
l’inscripció també es necessari fer l’ingres en 
concepte d’assegurança per la temporada 
2012/13, tenint en compte dues opcions: 
 
OPCIÓ A: Assegurança Escolar: import 5€ per 
aquells jugadors que no disputin lliga federada 
superior a la primera autonómica i no participin 
en competicions nacionals. 
OPCIÓ B:  Assegurança Federativa: import 8€ 
per a tots aquells jugadors que participin a lliga 
de tercera nacional o superior o disputin 
competicions nacionals. 
 
Els clubs/jugadors que facin efectiu aquesta 
assegurança ja no tindrán que fer l’ingrés 
per aquest concepte en la tramitació de 
llicències per a la temporada 2012-13. 
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L’ingrés s’ha de fer a la compte de la Federació 
a Sa Nostra: 2051 – 0148 – 03 –1022272681. 
 
NO se acceptarà cap inscripció que no vagi 
acompanyada d’una còpia del resguard 
d’ingrés. 
 
Palma, 21 d’agost de 2012 
Xisco Bauza 
Responsable competicions FTTIB 


