6.- NORMATIVA DEL TOP CATALÀ
Proves convocades
Top Benjamí Masculí i Femení
Top Aleví Masculí i Femení
Top Infantil Masculí i Femení
Top Juvenil Masculí i Femení
Top Absolut Masculí i Femení
Top Adaptat
Top Veterà +40 Masculí
Top Veterà +50 Masculí
Top Veterà +60 Masculí
Top Veterà +40 Femení




El TOP Català se celebrarà, agrupant les categories,
Serà incompatible disputar el Top Benjamí i l’Infantil així com també serà
incompatible disputar el Top Aleví i el Juvenil. En funció de les disponibilitats de
dates, el Top Absolut se celebrarà agrupat amb la categoria Adaptada.
Serà incompatible disputar més d’un Top entre dels Top Absolut, Adaptat i
Veterà.

Participació.







Participaran 8 jugadors per cada prova masculina i 8 jugadores per cada prova
femenina. Hauran de tenir llicència tramitada per la FCTT (per un club o de
caràcter independent). Excepcionalment, es podrà modificar el sistema de joc de
la categoria Adaptat fins a un màxim de 16 jugadors.
La Direcció Esportiva de la FCTT es reserva la possibilitat de convidar algun
jugador/a amb una “wild card” sempre que les places del TOP no s’haguessin
cobert amb els quinze primers jugadors del rànquing català. (S’exceptuen del
contingent els jugadors estrangers que perceben remuneració econòmica).
En el rànquing català, cada prova només puntua a la seva categoria.
En el Top Català no hi poden participar jugadors no nacionals, excepte:
- Els jugadors i jugadores estrangers i els comunitaris SÍ podran participar
en el Top Català si compleixen els requisits establerts en l’article 47
del Reglamento General de la RFETM (jugadors sense remuneració
de cap tipus i amb empadronament i/o escolaritat a Catalunya, en el
cas de menors de 18 anys), Els clubs, en el moment de fer la inscripció,
han d’aportar un certificat signat pel Secretari de l’Entitat en el sentit que
l’esportista no rep remuneració econòmica de cap tipus.
-

“RG RFETM Artículo 47.- 1.- Los jugadores no nacionales menores de
dieciocho (18) años que residan legalmente en España y acrediten estar
escolarizados en un centro oficial podrán participar en cualquier competición
oficial, sea en pruebas de individuales, dobles o equipos, sin que se tenga en
cuenta su condición de no nacional. Esta situación se permitirá siempre y
cuando continúen cumpliéndose los requisitos de residencia legal y
escolarización en España. A tales efectos, son jugadores menores de dieciocho
(18) años los que no hayan cumplido diecinueve (19) años antes del 31 de
diciembre, inclusive, de la temporada en curso.
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-

2.- Los jugadores no nacionales mayores de dieciocho (18) años que residan
legalmente en España y que no perciban retribución alguna por su pertenecía al
club por el que tengan tramitada la licencia podrán participar en cualquier
competición oficial, sea en pruebas de individuales, dobles o equipos, sin que
puedan ser excluidos de participar por su condición de no nacional. La
residencia legal en España se acreditará mediante copia autentificada del
permiso de residencia en vigor y la no retribución por su pertenencia al club se
acreditará mediante certificación oficial expedida por el club.”

Sistema de competició.





La competició es disputarà pel sistema de lliga de tots contra tots en cada prova.
Els partits es jugaran al millor de 5 jocs (3 guanyats). En el cas de celebrar-se la
categoria Adaptada amb més nombre de participants, es dividirà els esportistes
en dos grups i s’enfrontaran els primers classificats de cada grup per a la
primera posició final, els segons classificats per a la tercera posició, etc...
S’atorgaran 2 punts per partit guanyat i 1 punts per partit perdut. En cas de no
presentat (W.O.) es restarà 1 punt (total 0 punts).
Si un jugador acumula 3 W.O. quedarà exclòs de la competició i es consideraran
nuls tots els encontres que hagi realitzat, sempre i quan no hagi disputat la
meitat dels partits (4 partits en nois i 4 en noies).

Inscripcions i calendaris
 Per inscriure un jugador a qualsevol competició, el seu club ha d’haver tramitat,
com a mínim 24 hores abans del tancament de la inscripció, la llicència
federativa per a poder fer la inscripció.
 Tots els participants en el Tops hauran de realitzar la corresponent inscripció, a
través del programa d’inscripcions, abans de la data fixada a la convocatòria. Els
jugadors podran jugar a més d’una categoria, si hi tenen dret per rànquing (veure
excepcions per incompatibilitat), La puntuació obtinguda a les categories
Benjamí, Aleví, Infantil i Juvenil, només seran sumades a les puntuacions de
cadascuna de les categories.
 El dimecres anterior a la celebració de la competició es realitzaran els quadres
definitius, tenint en compte que els jugadors del mateix club jugaran els primers
partits entre ells. Els calendaris de joc seran publicats al tauler d’anuncis de la
FCTT i al web de la Federació Catalana de Tennis de Taula (http://www.fctt.cat).

Direcció Tècnica




La Federació catalana de Tennis de Taula anomenarà un Delegat Federatiu, el
qual tindrà cura del desenvolupament de la competició.
També designarà un Jutge-Àrbitre, el qual serà la màxima autoritat en les
decisions respecte del Reglament Tècnic de Joc, sent les seves decisions
inapel·lables.
Igualment, es designarà un Jurat format per 3 membres, entre els quals i
figuraran el Delegat Federatiu, el Jutge-Àrbitre i un tercer integrant escollit entre
els participants del campionat.

Incompareixences i retirades injustificades


Aquells clubs amb jugadors que no es presentin el dia de la competició sense
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haver comunicat la baixa per escrit abans de les 18:00 hores del dimecres
anterior a la disputa del Top, seran sancionats amb una sanció del 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,
per escrit, per justificar el “no presentat”. El Comitè de Competició estudiarà les
al·legacions presentades abans de determinar si s’escau o no sanció. Els
jugadors “no presentats” injustificadament, podran ser sancionats amb la
inhabilitació per a disputar el campionat de la següent temporada.

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. Deixarà sense efecte la normativa anterior.
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