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CIRCULAR 9 – Temporada 2021/2022 – 22 d’octubre de 2021 

 

NOU OPEN CATALUNYA 
 
S’obre la inscripció per al Nou Open Catalunya de la temporada 2021/2022, SEGONA 
FASE 
 
La 2a Fase se celebrarà els dies 6 I 7 de novembre de 2021, s’incorpora la seu de Les 
Borges Blanques a la competició.. 
 
La inscripció, que es farà a través del Programa PlayOff, romandrà oberta fins el 
DIVENDRES, 29 d’octubre, a les 23:59 h. 
 
La distribució de les categories a les seus són:  

BORGES 
BLANQUES 

      CATEG. PREVISIÓ TAULES DIA DIA HORA LOCAL 

ALE A 24 6 DISSABTE 6 9:00 BORGES 

ALE B 24 6 DISSABTE 6 9:00 BORGES 

INF A 24 6 DISSABTE 6 16:00 BORGES 

INF B 24 6 DISSABTE 6 16:00 BORGES 

BEN A 12 3 DIUMENGE 7 9:00 BORGES 

ALE C 12 3 DIUMENGE 7 9:00 BORGES 

ADAP 12 3 DIUMENGE 7 9:00 BORGES 

       REINA 
ELISENDA 

      CATEG. PREVISIÓ TAULES DIA DIA HORA LOCAL 

SEN C1 48 12 DISSABTE 6 9:00 REINA 

SEN A 24 6 DISSABTE 6 16:00 REINA 

SEN B 24 6 DISSABTE 6 16:00 REINA 

SEN C2 48 12 DIUMENGE 7 9:00 REINA 

       CALELLA 
      CATEG. PREVISIÓ TAULES DIA DIA HORA LOCAL 

JUV A 24 6 DISSABTE 6 9:00 CALELLA 

JUV B 24 6 DISSABTE 6 9:00 CALELLA 

JUV C 44 11 DISSABTE 6 16:00 CALELLA 

INF C 54 14 DIUMENGE 7 9:00 CALELLA 
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NOVETATS MÉS IMPORTANTS 
 S’unifiquen l’Open Catalunya Masculí i Femení.  

 El sorteig, finalment, es tornarà a fer en el mateix local de joc, per la qual cosa, una 
vegada exhaurida l’hora de presentació i començat el procediment de sorteig, no 
serà inclòs cap jugador/a.  

 El sorteig no seguirà la serp “dos a dos”. Els jugadors seran sortejats entre tota la 
línia dels grups. Per exemple: si  hi ha 6 grups, al grup 1 “1r CS” al grup 2 “2n CS), 
als grups 3, 4, 5 i 6, se sortejaran els CS 3, 4, 5 i 6; a la segona línia de grup se 
sortejaran els CS 7, 8, 9, 10, 11 i 12; a la tercera línia de grup se sortejaran els CS 
13, 14, 15, 16, 17 i 18..... (CS = Cap de Sèrie). 

 El sistema de competició utilitzat serà agrupar els jugadors/es en grups de 4, amb 
classificació de 2 jugadors per al quadre final. El jugador que sigui eliminat vindrà 
obligat a fer les funcions d’arbitratge del següent partit de la taula de joc. 

 

Preus de les inscripcions 

 Preus de les inscripcions:  
o Prova d’individuals:  14,60 Euros  

El pagament es pot fer “ONLINE” a través de la passarel·la de 
pagament inserta al PlayOff o a través de transferència al c/c 
 ES42 0081 0150 5500 0153 8764
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Tutorial de com fer les inscripcions a través del programa PlayOff 
 

 Obrir el programa PlayOff (S’ha de disposar d’un usuari i mot de pas del club) 

 Prèmer “Llicències” al menú blau, apareixeran les llicències del vostre club. 

 Al requadre de l’esquerra, seleccioneu les llicències de jugador (no delegat, no 
entrenador) que voleu inscriure, agrupades per competició (en el cas de l’Open 
Catalunya hi ha l’opció “Nou Open Catalunya” i l’opció “Nou Open Cat Adaptat”. 

 Al desplegable “Accions” -> “Selecciona opció”, -> clica a “Nova inscripció” 

 Al desplegable “Competició” -> “Selecciona Opció” -> clica a la competició que 
vulguis inscriure. 

 Molt Important!!!! S’ha de desar prement el botó “desar”. 

 Una vegada desada la inscripció: 
o No la podreu corregir o esborrar (contacteu amb la FCTT per a fer-ho) 
o Podeu comprobrar les inscripcions fetes seguint la següent operativa: 

 Al menu superior cliqueu a “Competició” -> “Inscripcions” -> 
“Inscripcions – Individual” 
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1.- NOU OPEN CATALUNYA 2021-2022. 

Objectius 
L’Open Catalunya és una competició individual que estableix la FCTT amb una triple 
finalitat: 

 Atorgar punts per a classificar els jugadors i jugadores en el rànquing català absolut i 
per edats.  Donat que els campionats de Catalunya d’Individuals i de dobles s’hi pot 
accedir per rànquing, les puntuacions adquirides poden comportar la classificació per 
al Campionat de Catalunya. 

 Possibilitar que els jugadors tinguin una competició individual periòdica en funció del 
seu nivell de joc, no pas únicament de la seva categoria d’edat. 

 Promoure la celebració periòdica de competicions individuals, per completar la 
formació esportiva i aconseguir experiència en competició. 

Millores introduïdes a l’Open Catalunya 

 Integrar la competició femenina, convertint la competició en mixta.  

 Diversificar els locals de joc, concentrant menys gent en un local. 

 Crear un nou sistema d’agrupament en tres categories “A”, “B” i “C” a les que s’hi 
accedeix segons l’edat i/o el nivell 

 Crear la categoria Benjamí, per entendre que l’entrada a la competició i l’adquisició  

 NOVETAT IMPORTANT !!! El sorteig de l’Open Catalunya NO ES FARÀ SEGUINT LA 
SERP. Seran sortejats per línies dels grups. Per exemple: si  hi ha 6 grups, al grup 1 
“1r CS” al grup 2 “2n CS), als grups 3, 4, 5 i 6, se sortejaran els CS 3, 4, 5 i 6; a la 
segona línia de grup se sortejaran els CS 7, 8, 9, 10, 11 i 12; a la tercera línia de grup 
se sortejaran els CS 13, 14, 15, 16, 17 i 18..... 

Open Catalunya 

 L’Open Catalunya (Mixt) se celebra en les següents categories  
o Absoluta “A”, “B” i “C”. 
o Juvenil “A”, “B” i “C”. 
o Infantil “A”, “B” i “C”. 
o Aleví “A” i “B” (i “C” si s’escau). 
o Benjamí “A” i “B” (i “C” si s’escau) 
o Adaptat 

 La competició es disputarà amb grups de 4, sempre que no hi hagi baixes que obligui 
a deixar grups amb 3 jugadors. Els dos primers de cada grup es classifiquen per al 
quadre final.  

 El sorteig es farà en el mateix local de joc.  

 El repartiment dels jugadors a les categories, a la 2a i 3a Fase de la temporada 
2021/22 serà la següent: (FA = Fase Anterior) 

 SEN “A”: 24 Jugadors/es 
 8 Jugadors/es de SEN “A” FA 
 4 Jugadors/es de SEN “B” FA 
 11 Jugadors segons Rànquing Absolut Masculí + 1 Jugadora 

segons Rànquing Absolut Femení 
 SEN “B”: 24 Jugadors/es 
 4 Jugadors/es de SEN “B” (5ns) FA  
 4 Jugadors/es de SEN “C” FA 
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 4 Jugadors/es de JUV “A” FA 
 6 Jugadors segons Rànquing Absolut Masculí + 6 Jugadores 

segons Rànquing Absolut Femení 
 SEN “C”: Resta de Jugadors/es en edat Veterà, Sènior, Sub 23 

o Sub 21  
 Si hi ha menys de 8 jugadors/es, s’afegiran a la categoria SEN “B” 
 JUV “A”: 24 Jugadors/es 
 4 Jugadors/es de JUV “A” (5ns) FA 
 4 Jugadors/es de JUV “B” FA 
 4 Jugadors/es de INF “A” FA 
 6 Jugadors segons Rànquing Juvenil Masculí + 6 Jugadores segons 

Rànquing Juvenil Femení 
 JUV “B”: 24 Jugadors/es 
 8 Jugadors/es de JUV “B” (Posic. 5 a 12) FA 
 4 Jugadors/es de JUV “C” FA 
 6 Jugadors segons Rànquing Juvenil Masculí + 6 Jugadores segons 

Rànquing Juvenil Femení 
 JUV “C”: Resta de Jugadors/es en edat Juvenil 
 Si hi ha menys de 8 jugadors/es, s’afegiran a la categoria JUV “B” 
 INF “A”: 24 Jugadors/es 
 4 Jugadors/es de INF “A” (5ns) FA 
 4 Jugadors/es de INF “B” FA 
 4 Jugadors/es d’ALE “A” FA 
 6 Jugadors segons Rànquing Infantil Masculí + 6 Jugadores segons 

Rànquing Infantil Femení 
 INF “B”: 24 Jugadors/es 
 8 Jugadors/es de INF “B” (Posic. 5 a 12) FA 
 4 Jugadors/es de INF “C” FA 
 6 Jugadors segons Rànquing Infantil Masculí + 6 Jugadores segons 

Rànquing Infantil Femení 
 INF “C”: Resta de Jugadors/es en edat Infantil 
 Si hi ha menys de 8 jugadors/es, s’afegiran a la categoria INF “B” 
 ALE “A”: 24 Jugadors/es 
 4 Jugadors/es d’ALE “A” (5ns) FA 
 4 Jugadors/es d’ALE “B” FA 
 4 Jugadors/es de BEN “A” FA 
 6 Jugadors segons Rànquing Aleví Masculí + 6 Jugadores segons 

Rànquing Aleví Femení 
 ALE “B”: 24 Jugadors/es 
 8 Jugadors/es d’ALE “B” (Posic. 5 a 12) FA 
 4 Jugadors/es d’ALE “C” FA 
 6 Jugadors segons Rànquing Aleví Masculí + 6 Jugadores segons 

Rànquing Aleví Femení 
 ALE “C”: Resta de Jugadors/es en edat Aleví 
 Si hi ha menys de 8 jugadors/es, s’afegiran a la categoria ALE “B” 
 BEN “A”: 24 Jugadors/es 
 8 Jugadors/es de BEN “A” (Posic. 5 a 12) FA 
 4 Jugadors/es de BEN “B” (5ns) FA 
 6 Jugadors segons Rànquing Benjamí Masculí + 6 Jugadores 

segons Rànquing Benjamí Femení 
 BEN “B”: Resta de Jugadors/es en edat Benjamí 
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 Si hi ha menys de 8 jugadors/es, s’afegiran a la categoria BEN “B” 
 ADAPTAT: Tots els inscrits 

 

Puntuació 

 L’Open Catalunya Benjamí Masculí i l’Open Catalunya Aleví Masculí, NO puntuen a la 
categoria Absoluta. 

 La resta de categories puntua a la categoria Absoluta i a la respectiva i superiors del 
jugador. 

 La puntuació atorgada per les posicions és: (Les posicions entremig, la part 
proporcional) 
 

OPEN CATALUNYA MASCULÍ             

  Pts SEN A SEN B SEN  C JUV A  INF A ALE A  BEN A 

coef  
 

15 15 15 6 2 1 0,33 

coef    1,25 0,6 0,15 1 1 1 1 

1 200 3750 1800 450 1200 400 200 66 

2 160 3000 1440 360 960 320 160 52,8 

3 120 2250 1080 270 720 240 120 39,6 

5 100 1875 900 225 600 200 100 33 

9 80 1500 720 180 480 160 80 26,4 

17 50 937,5 450 112,5 300 100 50 16,5 

21 30 562,5 270 67,5 180 60 30 9,9 

25 20 - 180 45         
 

OPEN CATALUNYA MASCULÍ             

    JUV B JUV C INF B INF C ALE B ALE C BEN B 

coef 

 

6 6 2 2 1 1 0,33 

coef   1 0,3 1 0,3 1 0,1 1 

1 60 360 108 120 36 60 6 19,8 

2 40 240 72 80 24 40 4 13,2 

3 30 180 54 60 18 30 3 9,9 

5 20 120 36 40 12 20 2 6,6 

9 10 60 18 20 6 10 1 3,3 

17 7 42 12,6 14 4,2 7 0,7 2,31 

21 4 24 7,2 8 2,4 4 0,4 1,32 

25 2 12 3,6 4 1,2 2 0,2 0,66 

Normes comunes a totes les categories:  

 Per inscriure un jugador a qualsevol competició, el seu club haurà de tenir 
tramitada la llicència 24 hores abans del tancament de la inscripció. (Atès que el 
sistema no accepta inscripcions de jugadors sense llicència en vigor, caldrà tenir-
ho en compte per poder fer les inscripcions dins del termini). 

 El reserva de la categoria “A”, una vegada publicades les convocatòries, 
sempre és el jugador amb més rànquing del “B” i el reserva de la categoria “B”, 
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sempre és el jugador amb més rànquing del “C”. Si no s’han publicat, s’utilitzarà el 
rànquing de la categoria on s’ha produït la baixa. 

 La Comissió Esportiva (CE) de la FCTT es reserva dues places de designació 
directe (WC) a cadascuna de les categories per aquells jugadors que consideri 
oportú en base a raons de projecció tècnica. Si la CE utilitza la seva facultat per 
atorgar dues places, aquestes es restaran de les places atorgades per rànquing. 

 Les inscripcions es faran genèricament a l’Open Catalunya. Els jugadors seran 
agrupats a les diferents categories seguint els criteris detallats. 

 Els jugadors i jugadores estrangers i els comunitaris SÍ podran participar en l’Open 
Catalunya si compleixen els requisits establerts en l’article 47 del Reglamento 
General de la RFETM (jugadors sense remuneració i amb empadronament i/o 
escolaritat a Catalunya),  

 Podran participar en l’Open Catalunya jugadores d’altres comunitats 
autonòmiques, sempre i quan tramitin llicència d’independent per la FCTT. 

 El sorteig es farà en el mateix local de joc. 

 Els jugadors/es que no puguin participar en una competició puntuable perquè 
hagin estat seleccionats per la FCTT o per la RFETM per participar en una 
competició d’igual o superior categoria, rebran els punts que els correspondria 
segons el seu lloc en el rànquing utilitzat en la prova. Els seus clubs hauran de fer 
la corresponent inscripció a la prova per la qual vulgui puntuar i fer constar que no 
hi participarà per haver estat seleccionat.  Quan les inscripcions siguin a 
competicions estatals, caldrà fer la comunicació a la FCTT per a sol·licitar els punts 
de rànquing. 

 Els Clubs que presentin jugadors d’altres comunitats autònomes (tant si és a 
principi de temporada, com si és en el “mercat d’hivern”), hauran de sol·licitar 
expressament la concessió de la puntuació de rànquing en aquelles proves 
puntuables que hagués participat a nivell estatal, aportant les dades i classificació 
per a una comprovació posterior. De no fer-ho, no podran reclamar inclusió en el 
rànquing. 

 En casos excepcionals, no de caràcter personal, la Comissió Esportiva podrà 
aplicar punts de rànquing a jugadors en una competició. Per exemple: Per 
convocatòria per a taula Electoral d’Eleccions (d’obligat compliment i no 
substituïble)   

Aspectes Tècnics comuns  

 Direcció tècnica. La Federació Catalana nomenarà un Delegat Federatiu que tindrà 
cura del desenvolupament de la competició. Els jugadors/es, quan no competeixin, 
arbitraran les fases de grups i d’eliminatòries. A la fase d’eliminatòries, els jugadors 
que hagin perdut el seu partit, quedaran obligats a arbitrar el següent partit a disputar 
a la mateixa taula. En el cas de negar-se a arbitrar sense una causa justificada a parer 
de la Direcció de la Competició, aquesta ho farà constar en un informe de la 
competició i podrà comportar sanció de tipus esportiu (no econòmica), com pèrdua de 
puntuació en el rànquing  de la competició, o bé impossibilitat d’inscriure’s a la següent 
Fase de la competició. 

 Sorteig. El sorteig es realitzarà, mitjançant sistemes informàtics o manuals, en el 
mateix local de la competició. La distribució dels participants als grups o als quadres 
es farà atenent criteris de classificació esportiva (rànquing o cap de sèrie i no es tindrà 
en compte el club o territorial de procedència. (Atenció al sistema explicat a “Millores 
introduïdes”. 

 Per evitar les coincidències de més de 2 jugadors del mateix club en els grups, el 
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Delegat Federatiu queda autoritzat a fer modificacions de jugadors -no caps de sèrie- 
del mateix nivell de rànquing entre grups propers. 

 Incompareixences injustificades. Aquells clubs amb jugadors que no es presentin el 
dia de la competició sense haver comunicat la baixa per escrit abans de les 20:00 
hores del dijous anterior a la disputa del campionat, poden ser sancionats amb el 
doble del preu de la inscripció per a cada jugador “no presentat”. Es fixa un termini de 
72 hores (fins les 8:00 hores del dimecres posterior) per a poder fer al·legacions o 
justificar el “no presentat”. El CCiDE estudiarà les al·legacions presentades abans de 
determinar si s’escau o no la sanció. 

Entrada en vigor i caducitat de la normativa. 
 Aquesta normativa és aplicable la temporada 2021/2022. 

 Quedarà publicada al web de la FCTT i tindrà vigència fins que no sigui substituïda o 
modificada per una versió posterior.  
Direcció de Competicions 


