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Acta de la Junta General de la RTT – Temporada 2016/2017 
 

Acta de la Junta General de la temporada 2016/2017 celebrada al Complex Educatiu de Tarragona, 

Autovia de Salou s/n, Edf. Miró a les 20:00h del passat 01/09/2016. 

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

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

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

3. Sr. Jorge Mercader (CTT Ganxets) amb autorització escrita del president. 

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

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

6. Sr. Arcadi Martínez (CTT Tortosa) amb autorització escrita del president. 

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

8. Sr. Miquel Nadal (CTT Cornudella) amb autorització escrita del president. 

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

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

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

12. Sr. Antonio Micheo (AEC Reus) en qualitat de PRESIDENT. 

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

14. 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. 

Es presenta i es fa un breu resum del exercici comptable de la temporada 2015/2016. 

S’inform als clubs de les següents canvis respecte la temporada anterior: 

 El pagament de les inscripcions per a les lligues territorials de la temporada 2016/2017 (a 

diferència de la temporada anterior on es va donar un periode excepcional), s’haurà de fer 

efectiu abans de l’inici de la segona joranada de les lligues, és a dir, abans del dia 

07/10/2016. Els clubs que no realitzin el pagament dins del termini establert quedaran 

automàticament desqualificats de la competició. 

Es recorda als clubs els següents punts acordats la temporada anterior: 
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 Els clubs hauran d’estar al corrent de pagament abans de fer qualsevol tràmit davant de la 

RTT i la FCTT i que 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. 

 El pagament de les inscripcions per a les competicions organitzades per la RTT s’haurà de 

realitzar en el mateix moment de la inscripció.  

2. Propostes presentades pels clubs 
2.1. Club Gimnàstic (Sr. Guillem Santiago) 

Proposa que el sistema de joc de la Supercopa sigui igual que el sistema de la Lliga, és a dir, passar 

del sistema Corbillon (2 individuals, dobles, 2 individuals) als sistema Swaythling reduït modificat* 

*Es juguen tots els partits de l'encontre A-Y B-X C-Z A-X C-Y B-Z i DOBLES només en cas d'empat. 

Quan l’encontre estigui decidit es podrà canviar de jugador com a les lligues estatals. En cas de 

canviar el jugador, si quedes més d'un partit per fer, el mateix jugador no pot jugar els dos partits.  

Proposta acceptada amb la següent votació: 

 Vots a favor: 5 

 Vots en contra: 4 

 Abstencions: 5 

2.2. CTT Almoster (Sr. Jordi Gebellí) 
Proposa fer una competició individual en format “piramidal” enlloc de la lliga de promoció. 

En aquesta competició hi podran participar tots els jugadors masculins i femenins fins a categoria 

juvenil, a excepció de: 

 Jugadors juvenils masculins que tinguin la categoria assolida de “Provincial preferent” o 

superior. 

 Jugadores juvenils femenines que tinguin la categoria assolida de “Superdivisió Estatal 

Femenina”. 

Proposta acceptada amb la següent votació: 

 Vots a favor: 9 

 Vots en contra: 0 

 Abstencions: 5 

La RTT es compromet a organitzar 5 d’aquestes trobades a partir del 01/2017. A la vegada, 

s’intentarà organitzar dues trobades addicionals abans d’aquest períod amb la col·laboració dels 

clubs. 
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2.3. CTT Almoster (Sr. Jordi Gebellí) 
Proposa que l’horari de joc de la lliga provincial passi dels divendres als dissabtes. 

Proposta no acceptada amb la següent votació: 

 Vots a favor: 1 

 Vots en contra: 10 

 Abstencions: 3 

2.4. CTT Cambrils (Sr. Miguel A. González) 
Demana aclarir el procediment quan un equip local o visitant es presenta a l’hora de un partit de 

lliga amb només 2 jugadors. 

S’explica que la normativa vigent es pot consultar en l’article 139 del “Reglamento general de la 

RFETM” i diu així: 

“Artículo 139.- 1.- En las pruebas de equipos, estos deberán presentarse a la hora señalada para el comienzo del 
encuentro, que será la fijada en los cuadros horarios del campeonato o torneo, o cuando sean requeridos por el árbitro o 
el juez árbitro, o la señalada en los calendarios oficiales de las ligas, en su caso. Los equipos deberán presentarse con la 
cantidad mínima de jugadores establecida en la normativa específica de la competición que se trate. 
2.- En el caso de campeonatos o torneos el período de cortesía en la espera será de quince minutos a contar a partir de 
cuando el árbitro o el juez árbitro realice el llamamiento, y en el caso de encuentros de liga el período de cortesía será de 
una hora para el equipo visitante y de quince minutos para el equipo local y también para el visitante si es de la misma 
localidad, todo ello sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar por el retraso o la incomparecencia. Transcurrido 
este tiempo sin que un equipo se presente, o en el caso de que el equipo se presente sin el número mínimo de jugadores 
exigido por la normativa específica de la competición, el árbitro lo tendrá por incomparecido y así lo hará constar en el 
acta.” 
 

Referent al número mínim de jugadors s’explica que en el cas de les competicions de lliga de la 

RTT és de 3 jugadors. Tot i això, si l’èquip rival ho accepta, es pot disputar l’encontre amb només 

dos jugadors. En el moment del partit en que s’hagi de celebrar l’encontre del jugador no present, 

es resoldra amb un resultat de w.o. i computant-se en el total del acta com un 3 a 0. 

Per tant, respecte de la presència de 2 jugadors en un encontre del sistema Swaythling (tradicional 

o reduït), caldrà aplicar la normativa. L’acord entre clubs no pot variar-la. (Altre cosa és que juguin 

l’encontre a nivell amistós sense computar els resultats i s’envii l’Acta amb el “no presentat” de 

l’equip incomplet). 

3. Torn obert de paraules 
En el torn obert de paraules es presenten les següents propostes. 

3.1. CTT La Selva (Sr. Josep M. Serret) 
Proposa homologar la nomenclatura dels equips. La passada temporada hi havien clubs que el seu 

primer equip era “A” i d'altres que no tenia lletra. La meva postura es que es fa servir en tots els 
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esports, que el primer equip no te lletra (independentment si és un equip de lligues nacionals o 

territorials), i els filials començan per la “B”. 

Proposta acceptada amb la següent votació: 

 Vots a favor: 11 

 Vots en contra: 0 

 Abstencions: 3 

3.2. CTT La Selva (Sr. Josep M. Serret) 
Proposa que el Campionat Absolut “B” s'hauria de fer més adelantada la temporada, passat el 

Nadal o poc abans, per tal d'evitar que jugadors de categories Preferent o Primera apuntats a 

Segona el disputin, i menys quan ja són jugadors d'una categoria superior, doncs estan treient la 

possibilitat de participar en el Campionat Absolut a d'altres. 

Per tal de millorar aquest fet es sotmet a votació la seguent proposta: 

Aquells jugadors que en el moment de la disputa del Campionat Provincial Absolut “B” tenen 

assolida una categoria que li correspon jugar el Campionat Absolut “A” i es classifiquin en una de 

les 4 primeres posicions que donen dret a jugar el Campionat Absolut “A”, aquestes places 

passaran al 5è classificat i successius.  

Proposta acceptada amb la següent votació: 

 Vots a favor: 11 

 Vots en contra: 0 

 Abstencions: 3 

3.3. CTT La Selva (Sr. Josep M. Serret) 
Proposa que els opens provincials organitzats per clubs de la RTT siguin puntuables pels rànquings- 

Proposta no acceptada amb la següent votació: 

 Vots a favor: 3 

 Vots en contra: 10 

 Abstencions: 1 

 

Cordialment, 

Junta de la RTT 


