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Data: Dissabte 3 de juny. 

Lloc: Barcelona. CEM Reina Elisenda. Seu de la Federació Catalana de Tennis de Taula. 

Carrer Duquessa d’Orleans 29 interior. 

Presentació: 9.30 del matí. Inici: 10 del matí. Horari: de 10-14 i de 15.30-19 aproximadament. 

Participants: màxim 48 

Sistema de joc: Sistema suís a 6 rondes. Pel matí 4-5 rondes i per la tarda 1-2 més. Després 

els 8 primers juguen a partir de quarts de final i els altres participants en trams de 4 juguen 

semifinals i finals per definir totes les posicions restants. 

Preu: 13 euros. Inclou samarreta commemorativa 

Inscripcions: enviar mail a daniluco@yahoo.es o Jordi Capellades mòbil 676 24 55 21 

Pagaments per anticipat mitjançant transferència bancària. En cas que algú no pugui venir se 

li tornaran 7 euros i se li donarà la samarreta igualment. 

Premis: Pernil pel campió. Ampolla de vi pel sots-campió. Obsequi tèxtil pel tercer. Premi al 

millor sots-14 i millor fèmina. 
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Normativa: Es manté la normativa de la 4ª edició, és a dir: 

Es juga contra el mateix rival una partida a tennis de taula a 28 punts. Tot seguit es juga a 

escacs una partida a 5 minuts o a la inversa. Per cada punt a tennis taula d’avantatge es resten 

10 segons a escacs. Per tant en cas de 28-0 a tenis taula a escacs el perdedor començaria amb 

20 segons. Si primer es juga a escacs s’arrodoneixen els segons del que ha guanyat a la desena 

més propera. En cas de guanyar amb 24 segons gastats només o menys es començarà a tenis 

taula 28-0 i aquí només es pot empatar 28-28 amb un global de taules. Pel desempat primer 

s’aplicarà normativa de tenis taula d’enfrontaments directes si tots els empatats han jugat 

entre ells i sinó s’aplicarà els sistemes d’escacs , bucholz-1, bucholz i progressiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


