
 
Nou plantejament  PPXTT 

Temporada 2016-17 
 
Amb l’experiència de tots aquests anys, em sembla que és el moment que 
PPXTT evolucioni. Fins ara estem molt satisfets dels resultats obtinguts, però 
creiem que hem d’arribar a moltes més persones i que les que ja juguen ara, 
encara s’hi trobin més a gust. 
 
Com ja sabeu la branca de competició de PPXTT es basa en tres criteris molt 
clars i que volem mantenir: 
 

A. Que els participants competeixin amb gent del seu nivell 
B. Garantir a tothom un nombre de partits igualat 
C. Que el compromís d’assistència se’l reguli cadascú 

 
Sense perdre de vista aquests criteris, la reflexió sobre quatre aspectes que 
ens hem anat trobant, em porta a fer la nova proposta. Els aspectes són: 
 
1. Com ja sabeu fins ara només hi ha l’opció de pujar d’estrelles però no de 
baixar. Ja fa temps que barrinàvem si calia buscar una manera perquè, apart 
de pujar d’estrelles, també es baixés. La dificultat que trobàvem era amb 
aquells participants que juguen poc o que no es presenten. Si les persones van 
pujant de nivell, a un moment, la piràmide de nivell estarà al revés!!! 
 
2. Per altra banda, la necessitat de fer entrar nous participants habituals al 
programa, ens ha portat aquesta temporada a desdoblar l’Open RE, i donar 
més cabuda als Opens Populars (denominació que facilita la primera 
participació). La valoració és bona i s’ha de potenciar. 
 
3. Un tercer ingredient a tenir en compte és que habitualment, al principi tothom 
es creu millor del que és, i l’actual sistema d’estrelles, fa que difícilment es 
pugui assignar més de dues estrelles!!! Pot ser força frustrant començar així!!! 
 
4. Sovint hi participen, encara que puntualment, jugadors federats, que 
col·loquem a 5 estrelles. No molesten, ans al contrari, donen nivell esportiu al 
programa i als jugadors de 5* els agrada competir amb ells, però potser cal 
posar-los en el seu nivell real. 
 



Per tot plegat us passo una proposta perquè l’estudieu i la treballem plegats: 
 

PROPOSTA PPXTT TEMPORADA 16-17 
 

1. Nova definició de nivells de PPXTT 
 
Es diferencien 3 àmbits, que es defineixen pel seu objectiu: 

A. Popular: jugadors que juguen puntualment 
B. Amateur: jugadors no federats que els agrada jugar regularment 
C. Pro (Professional): jugadors que juguen i entrenen regularment i tenen 

un nivell esportiu reconegut a nivell federat 
 
En cadascun d’aquest àmbits es defineixen diferents nivells segons l’esquema 
següent: 

pop	1
pop	2

2*
3*
4*
5*

pro	
pro	+

amateur

pro

popular

 
 
 
Característiques de cada àmbit: 
 
Popular:  

Ø  2 categories: 
o Pop 1: nivell bàsic 
o Pop 2: nivell mig 

Apart es farien també competició per categories d’edat: 
o Nens/es fins a 11 anys 
o Nens/es de 12 a 14 anys  

Ø No tenen rànquing només categoria 
Ø No es baixa de categoria 
Ø PPXTT organitza  4-6 Tornejos Populars a l’any a RE 
Ø L’objectiu és que faciliti donar a conèixer el programa a noves persones 

 
Amateur: 

Ø 4 categories: 
o 2*, 3*, 4* i 5* 

Ø Tenen rànquing per categoria 
Ø Opció de pujar d’estrelles 
Ø Hi ha 3 Grand Slams (per pujar d’estrella) i 1 Torneig de Permanència 

(TdP) per mantenir o baixar d’estrella 



 
Professional:  

Ø 2 categories: 
o Pro:  

§ son els que han jugat federat, han tingut un nivell però ara 
estan fora de forma 

§ o els que pugen de 5* 
o Pro +:  

§ Són els federats que juguen mínim a una categoria de 
preferent o superior (també es tindrà en compte el nivell de 
veterans si s’escau) 

Ø No baixen de categoria 
Ø Per pujar a aquesta categoria no es faria per Grand Slam, es pujaria 

quan acreditin una de les següents condicions: 
o Haver guanyat X cops a un pro+ 
o Jugar regularment en lliga preferent o superior 
o Estar en el rànquing català en una posició X 

 
 
Quan es juguen els diferents OpensRE o Openclubs, el pro i pro+, es poden 
barrejar amb 5* si no hi ha prou participants. 
 
Per regularitzar els nivells cada any es jugaria un Torneig de Permanència, un  
torneig a principi de temporada de recol·locació d’estrelles, on els que son de 3, 
4 i 5*, lluiten per  mantenir les estrelles que tenen. 
 
 
Cal tenir en compte: 
Ø Un jugador només pot baixar una categoria. Encara que no es presenti mai 

només baixaria 1 categoria. 
Ø Quan un jugador puja a pro, ja no baixa a 5*. S’entén que quan un jugador 

arriba a pro, ja té un nivell de “federat” incontestable. 
Ø Un jugador que baixa d’estrella l’estrella anterior, se li aplicaria un 

percentatge  de punts (potser el 125%)? Està clar que han de quedar per 
davant del que estan al rànquing. De totes maneres el fet que tot just 
després del TdP, comença el rànquing de la temporada amb el 10% dels 
punts. 

Ø Un jugador que no jugui al TdP baixaria automàticament d’estrella. 
S’anunciaria amb prou temps perquè es pogués organitzar 

Ø Es recorda que un sempre pot jugar en una estrella superior (sempre i quan 
encaixi la competició, ja que en cas que no es pugui arreglar, la persona 
hauria de jugar la seva categoria. Entenc que podria passar en comptades 
ocasions) 

 
 
 
 
 
 
 



 
Torneig de Permanència (TdP) 

 
1. A jugar el diumenge 25 de setembre o 2 d’octubre 

Ha de ser al principi de temporada però que hagi donat  temps a agafar 
un mínim ritme de joc 
 

2. De cada nivell d’estrelles: 3, 4 i 5 (els de 2* no baixen, perquè no existirà 
1*, que en definitiva seria tot l’àmbit popular), hi hauria: 

a. Per ratio (mitja de punts guanyats entre els tornejos jugats): mínim 
de 3 opens  jugats , hi hauria: 

i.  X que es mantindrien directament 
ii. Tota la resta ha de jugar el TdP per mantenir les estrelles 
iii. Si no juguen baixen una estrella de nivell 

 
3. La competició es faria: 

a.  per grups de 4 jugadors/es 
b. Al millor de 5 sets 
c. No es jugarien totes les posicions 
d. La idea seria els que queden 1s i 2ns d grup ja mantenen la 

categoria. El 3rs i 4s jugar una ronda més, els que perden baixen 
una estrella 
 

4. El numero places de permanència per cada categoria es publicaria en el 
moment de formalitzar els grups de la competició 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


