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Acta de la Junta General de la RTT – Temporada 2015/2016 
 

Acta de la Junta General de la temporada 2015/2016 celebradaa la sala de reunions del pis de les 

federacions esportives de la representació territorial de Tarragona de la FCTT, al C/ Compte de 

Rius 2, Entresol de Tarragona a les 20:00h del passat 03/09/2015. 

Assistents amb dret a vot 
Es troben representats amb veu i vot els següents clubs: 

1. Sr. Jaume Benet (CTT Els Mets) en qualitat de DELEGAT. 

2. Sr. Ivan Sanahuja (CTT Tortosa) amb autorització escrita del president. 

3. Sr. Jaume Ferré (Reus Deportiu) amb autorització escrita del president. 

4. Sr. Francisco Zaragoza (CTT Vinaròs) amb autorització escrita del president. 

5. Sr. Jordi Gebellí (CTT Almoster) en qualitat de PRESIDENT. 

6. Sr. Ricard Martín (CTT La Lira) en qualitat de PRESIDENT. 

7. Sr. Adrià Pié (AEC Reus) en qualitat de DELEGAT. 

8. Sr. Salvador Vela (CTT Mora d’Ebre) en qualitat de DELEGAT. 

9. Sr. Oriol Carod (CTT Cornudella) en qualitat de DELEGAT. 

10. Sr. Josep M. Serret (CTT La Selva) en qualitat de PRESIDENT. 

11. Sr. Miguel Angel Gonzalez (CTT Cambrils) en qualitat de PRESIDENT. 

12. Sr. Jacob Anguera (CTT Ganxets) amb autorització escrita del president. 

13. Sr. José Ávila (CN Tàrraco) en qualitat de DELEGAT. 

14. Sr. Guillem Santiago (Club Gimnàstic) en qualitat de DELEGAT . 

15. Sr. Jordi Badia (CTT Ulldecona) amb autorització escrita del president. 

16. Sr. Albert Basora en qualitat de President de la RTT 

Els punts tractats i acordats en aquesta Junta General són els següents: 

1. Estat econòmic de les entitats amb la RTT i la FCTT i inscripcions a 
les competicions organitzades per la RTT. 

Els clubs hauran d’estar al corrent de pagament abans de fer qualsevol tràmit davant de la RTT i la 

FCTT. 

Les entitats que mantinguin qualsevol deute amb la Representació Territorial o la Federació 

Catalana no podran tramitar inscripcions ni llicències fins que facin efectiu el deute. 

A partir d’aquesta temporada, el pagament de les inscripcions per a les competicions organitzades 

per la RTT s’haurà de realitzar en el mateix moment de la inscripció.  
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Tot i això, per tal de facilitar la adaptació a aquest nou procediment, el pagament de la inscripció 

per a les lligues territorials de la temporada 2015/2016 es podrà fer efectiu fins el dia 10/01/2016. 

Els clubs que no realitzin el pagament dins del termini establert quedaran automàticament 

desqualificats de la competició. 

2. Subcomitè de competició i disciplina esportiva de la RTT 
Els membres que conformaran el Subcomitè de  competició i disciplina esportiva de la RTT són els 

següents: 

 Josep Rodriguez en qualitat de president del subcomitè 

 Carles Just 

 Moises Gebellí 

3. Nou sistema de competició de la Copa Tarragona i creació de la 
Super Copa Tarragona 

El sistema de competició per a la Copa i la Super Copa Tarragona és el sistema Corbillon, però amb 

la obligació la disputar els 5 encontres. 

3.1. Super Copa Tarragona 
Es crearà una nova competició anomenada Super Copa Tarragona. Tindran dret a disputar aquesta 

competició els equips dels clubs que estiguin competint en lligues nacionals i els 4 primers 

classificats de la lliga Preferent 2015/2016. 

La primera fase d’aquesta competició serà una fase de 2 grups i 4 equips per cada grup. Es 

classificaran per a la fase final els dos primers classificats. 

La segona fase de la competició serà per eliminatòria directa (semifinals i final). 

Els partits de la primera fase es disputaran en el camp del equip de categoria inferior. 

Els equips que renunciïn a la disputa d’aquesta competició no tindran dret a participar a la Copa 

Tarragona. 

Les renuncies d’aquesta competició es cobriran amb els equips de la lliga Preferent segons l’ordre 

de classificació. 

3.2. Copa Tarragona 
Tindran dret a disputar aquesta competició els equips classificats a la lliga Preferent a partir del 5è 

classificat i els clubs que competeixin en categories inferiors. 

Definirà la categoria d’un equip, l’enquadrament més alt dels jugadors que en formin part. 

La primera ronda de la Copa Tarragona serà una fase prèvia entre equips de Segona i Tercera. 
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3.3. Votació per a l’aprovació del nou sistema de competició i creació de la 
Super Copa Tarragona: 

Tenen dret a bot un total de 16 persones (15 assistents en representació de clubs més el President 

de la RTT) 

 Vots a favor: 10 

 Abstencions: 6 

 Vots en contra: 0 

4. Campionats que puntuen en el sistema de rànquings de la RTT i 
nou sistema de competició per als Tops Provincials.  

Les lligues territorials seran les úniques competicions que es computaran per conformar les 

classificacions dels rànquings territorials. Per tant els tornejos de Nadal organitzats pel CTT La 

Selva i La Lira ja no puntuaran per aquests rànquings. 

4.1. Votació per deixar de computar els tornejos individuals en els 
rànquings territorials 

  Vots a favor: 14 

 Abstencions: 1 

 Vots en contra: 1 

4.2. Nou sistema de competició dels Tops provincials 
Els 8 primers classificats de cada categoria tindran dret a disputar el Top provincial de la seva 

categoria. 

El sistema de competició serà en format tots contra tots. 

5. Nou format Campionat Provincial Individual 
El Campionat Provincial Individual passarà a disputar-se en dos categories: Provincial “A” i 

Provincial “B” 

 Tindran dret a disputar el campionat Provincial “A” tots els jugadors que en el moment de 

la inscripció pertanyin a un equop de Lliga Nacional, Preferent Provincial o Primera 

Provincial sempre i quan no hagin disputat el campionat Provincial “B”. També tindran 

dret a disputar el campionat Provincial “A” els 4 primers classificats del Provincial “B” 

 Tindran dret a disputar el campionat Provincial “B” tots els jugadors que en el moment de 

la inscripció pertanyin a un equip de Segona, Tercera Provincial i la lliga de Promoció 

Provincial. 
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6. Terminis d’inscripció a les competicions 
Els terminis mínims d’inscripció de les competicions són els següents: 

 Comunicació del procés d’inscripció: 3 setmanes abans de la data d’inici de la competició 

 Tancament del plaç d’inscripció i abonament de la mateixa: 2 setmanes abans de la data 

d’inici de la competició (qualsevol inscripció que no vagi acompanyada del seu 

corresponent justificant bancari no serà valida) 

 Comunicació del calendari de competició: 1 setmana abans de la mateixa. 

7. Criteris d’inscripció per a les competicions territorials individuals, 
parelles i equips veterans 

Preus inscripcions: 

 Individuals: 5€ x jugador 

 Equips veterans: 15€ x equip. 

 Dobles: 5€ x parella 

 Tops: gratuïts 

Per tal de facilitar la organització de les competicions, s’estableix un sistema d’incentius per als 

clubs organitzadors de les mateixes. Aquest consisteix en: 

 Clubs organitzadors que posin el material necessari per a la disputa de la competició 

rebran el total del import de les inscripcions a la competició. 

 Clubs organitzadors que necessitin material de la RTT per a la disputa de la competició es 

restarà el cost del transport del material del import de les inscripcions a la competició. En 

cas que aquest sigui superior al import de les inscripcions, la RTT es farà càrrec d’aquesta 

diferència. 

8. Sistema d’organització de les competicions Territorials 
Qualsevol competició organitzada per la RTT no es durà a terme en el cas que no hi hagi un mínim 

de 5 participants inscrits. En aquest cas, es fusionaran les categories a criteri de la RTT 

El torneig Provincial Benjamí i Aleví seran mixtes. 

A partir d’aquesta temporada es disputaran el torneig Infantil i Juvenil Femení. 

9. Resolució de la FCTT sobre la impugnació del encontre entre CTT 
La Selva “B” i Lira Vendrellenca “D” 

Degut a la resolució del Comitè de Competició de la FCTT en el que no donen per vàlida la 

alineació del CTT La Selva “B”, aquest equip passa a ocupar la novena posició en la taula 

classificatòria de la lliga territorial de Segona i per tant descendeix directament. 
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 Com a conseqüència d’aquests canvis, el CJ Ulldecona es nou equip de Segona territorial. 

El CTT La Selva ha presentat un recurs al Tribunal Català de l’Esport en contra de la resolució del 

Comitè de Competició de la FCTT. Si la resolució d’aquest recurs va en contra de les mesures 

preses fins en aquest moment, la RTT prendria les mesures necessàries per adequar-se a aquesta 

resolució. 

 

Cordialment, 

Albert Basora Gallisa 

President RTT-FCTT 

 


