
 

 

        

 

                                    

 

                                                 

 

 

 

 

     

 



 

Normativa 

 

Gran Trofeu de Barcelona és la primera competició per equips a nivell no federat de tennis 

taula. 

Els equips estaran formats entre 2 fins a 4 jugadors. 

Hi hauran 10 fases que serviran per determinar la classificació dels equips en la lliga.  

A cada fase cada equip realitzarà un enfrontament. 

 

Sistema de Competició 

El sistema de Competició és Copa Davis: 

Primer es realitza un sorteig de les lletres entre els capitans dels equips, després cada 

capità realitza l’alineació que cregui oportuna i es comença l’encontre. 

L’ordre de partits és el següent: 

Equip 1 Equip 2 

Lletra (A B) Lletra (X Y) 

A Y 

B X 

A X 

B Y 

Dobles Dobles 

 

Primer es realitzarà el sorteig de les lletres A B o X Y, després el capità escriurà el nom dels 

jugadors de l’equip en la lletra que vulgui i escriurà els dos jugadors que faran el dobles. 

Tots els partits es faran al millor de 5 sets. 

En tots els enfrontament hi haurà àrbitre que anirà rotant. Primer serà un jugador d’un 

equip i en el partit següent l’àrbitre serà un jugador de l’altre equip (en cas d’arribar als 

dobles i que els dos equips siguin 2 jugadors la direcció de la competició facilitarà un àrbitre 

auxiliar). 

Tots els enfrontaments començaran a les 19:30.  

 

 



Primera Fase: Lliga 

Aquesta primera fase contarà amb 9 jornades on els equips jugaran contra un altre que 

tingui els mateixos punts que ells o el equip més proper a punts a l’altre. 

La primera jornada es realitzarà un sorteig per establir la relació d’enfrontaments. 

Mai s’enfrontaran dos equips que ja s’hagin enfrontat abans (sempre i quan hi hagin 10 o 

més equips apuntats a la lliga). 

Si un equip no es pot presentar a qualsevol de les 9 jornades de lliga que es disputin, el 

capità del equip ho haurà de comunicar abans de dilluns de la mateixa setmana en que es 

realitza la jornada. Si no es així, l’equip serà sancionat amb punts de rànquing. 

Cada cap de setmana el capità de l’equip, així com els jugadors interessats rebran un correu 

amb la classificació de la lliga i el rànquing dels jugadors. 

Els jugadors de cada equip hauran d’anar uniformats amb samarretes del mateix color.  

Calendari 

1a Jornada 27 Gener 

2a Jornada 10 Febrer 

3a Jornada 17 Febrer 

4a Jornada 2 Març 

5a Jornada 23 Març 

6a Jornada 13 Abril 

7a Jornada 27 Abril 

8a Jornada 11 Maig 

9a Jornada 25 Maig 

Play OFF 1 Juny 

Play OFF 8 Juny 

Play OFF 15 Juny 

 

Sistema de Puntuació Lliga 

Cada enfrontament guanyat sumarà 3 punts per aquell equip i partit per perdut 1 punt. 

S’establirà una classificació general que després de cada jornada anirà variant segons els 

partits guanyats i perduts de cada equip i els punts que acumula cadascú. 

 

 

 

 

 



Fase Final 

En la fase final, o també anomenada play off, es realitzarà un quadre eliminatori que 

seguirà el sistema “serp” (el primer en la classificació general jugarà contra l’últim, el segon 

contra el penúltim..). 

En cada fase final es disputarà una de les rondes del quadre i depenent del nombre 

d’equips les semifinals i finals es realitzaran en l’última jornada juntament amb l’entrega de 

premis. 

Inscripció 

Per inscriure’s s’haurà d’omplir el formulari d’inscripció especificant els següents camps: 

- Nom de l’equip. 

- Nom de tots els jugadors. 

- Número de cada llicència federativa de tots els jugadors. 

- Si un jugador no té llicència haurà d’aportar fotocòpia del DNI, número del CatSalut, 

telèfon de contacte i aportarà l’import per fer la llicència. 

- Nom del capità de l’equip així com de telèfon i correu electrònic de contacte. 

- Especificar el nivell de cada jugador si competeixen en el PPXTT o en alguna lliga 

provincial de la federació. 

- El preu per equip és de 100 €. 

 

Rànquing 

Després de cada jornada és modificarà el rànquing d’acord als resultats d’aquella jornada i 

s’enviarà a tots els capitans dels equips i als jugadors que també ho demanin expressament. 

També s’elaborarà un rànquing individual que servirà per determinar el millor jugador de 

tota la lliga (pilota d’or). El millor jugador de tota la lliga regular (les 9 jornades) rebrà un 

trofeu. 

Contacta 

Per qualsevol dubte sobre la organització del campionat, podeu contactar en la següent 

direcció:  

 campionatequips@gmail.com   

 

 

 

 


