
 
 

TORNEIG INTERNACIONAL DE VETERANS.  
TENNIS DE TAULA 

COSTA DAURADA 2017 
 

REGLAMENT  
 
 
1. NORMES 
1.1  S'aplicaran al torneig les Lleis i els Reglaments de la ITTF per a les 
competicions internacionals (última edició).  
 
2. ELEGIBILITAT 
2.1 Podran participat en el Torneig totes les persones majors de 40 anys 
d'edat o que compleixin 40 anys d'edat l'any 2017. 
 
2.2 Els participants hauran de presentar la tarja d'identitat o el passaport  
com a prova d'edat. 
 
3. CATEGORIES I PROVES  
3.1 Categories:  
 40 - 49 anys 
 50 - 59 anys  
 60 - 69  
 i més  70 anys 
 
3.2 Cada categoria tindrà les següents proves: Individual Masculins, 
Individual Femenins, Dobles Masculins i Dobles Femenins. 
 
3.3  Si en una prova s'inscriuen menys de de quatre jugadors, el Comitè 
Organitzador es reserva el dret de cancel·lar aquest esdeveniment, o 
d'introduir una alternativa raonable per a tots els interessats. 
 



3.4 Cada jugador entra a participar en una prova individual i una de 
dobles. Cada jugador ha de participar en la seva pròpia categoria d'edat, 
excepte en dobles. Si els jugadors d'una parella no pertanyen al mateix 
grup d'edat,  participaran en  la categoria del jugador més jove. 
 
3.5 Si un dels components de la parella de dobles (d'acord amb el sorteig) 
no està present en el moment de jugar, es podrà acceptar la seva 
substitució. 
 
3.6 Una parella de dobles no es modificarà si tots dos jugadors són 
presents i en condicions de jugar. No obstant això, en cas de lesió, malaltia 
o absència d'un jugador es podrà acceptar com a justificació per una 
alteració . 
 
3.7 Totes les inscripcions en individuals i dobles seran publicades a la 
pàgina web de l'organització immediatament després de la data límit 
d'inscripció. Els jugadors són responsables de comprovar les seves 
respectives inscripcions. 
 
 
4. PROCEDIMENT DE DOBLES PER ALS PARTICIPANTS 
4.1 Un jugador que no s'ha inscrit amb una parella de dobles ha d'acceptar 
qualsevol company de dobles que li assignin els organitzadors. 
 
4.2. Una llista de parelles inscrites per jugar dobles - confirmada per tots 
dos jugadors - es publicarà a Internet tan aviat com sigui possible. 
 
 
5. ORGANITZACIÓ  
 
5.1 El Torneig Internacional de Veterans Costa daurada (CDVc) és l 
organitzat per la Federació Catalana de Tennis de Taula.  
 
5.2 El Torneig es durà a terme del 2 al 7 de maig de 2017. 
 
5.3 El Torneig se celebrarà al Pavelló  Olímpic de Reus. En el dia 
d'obertura, la competició s'iniciarà a les 09.00 hora local. 
 
 
 



6. SISTEMA DE JOC 
 
6.1. Els partits en individuals i dobles es jugaran al millor de cinc jocs (3 
jocs guanyats) 
 
6.2  Es jugarà una primera fase classificatòria en grups de 3 o 4 
jugadors/parelles. El primer i el segon classificat de cada grup es 
classificarà per a la fase final eliminatòria. Els altres jugadors/parelles , si 
ho desitgen, podran participar en les proves de consolació - només si així 
ho desitgen, i només si marquen aquesta  opció en l'acta de resultats de 
cada grup, immediatament després de jugar en el seu grup. 
 
6.3 En el cas de menys de 8 jugadors o parellees inscrits en una categoria 
d'edat l'Organització pot decidir jugar la prova en un sol grup. El sistema 
exacte es publicarà abans de l'inici de la competició. 
 
6.4 Si hi ha dos o més jugadors en un grup de la mateixa Associació, és 
essencial que els partits entre ells siguin els primers que es disputin. 
 
6.5 La fase final de totes les proves i de les consolacions es jugarà seguint 
el sistema d'eliminació directa. 
 
 
7. SORTEIG 
7.1 El sorteig de la fase de classificació es durà a terme aproximadament 7 
dies abans del començament del Campionat . 
 
7.2 El sortejos de les fases finals de les competicions tindran lloc 
immediatament després de la finalització dels grups de classificació de 
cada categoria d'edat. 
 
 
8. ÀRBITRES 
8.1 L'organitzador proporcionarà els àrbitres únicment per les fases finals 
de la competició o de les consolacions. 
 
8.2 En la fase de grups, els membres de cada grup s'han de posar a 
disposició com a àrbitres. 
 



8.3 En les proves de consolació, el perdedor del partit és l'àrbitre en el 
pròxim partit a la taula on ha jugat. 
 
9. EQUIPAMENT 
9.1 S'utilitzarà material aprovat per la ITTF (taules, xarxes i pilotes) 
9.2 Un dels costats de la pala ha de ser de color vermell brillant i l'altre 
negre. 
9.3 Els recobriments que cobreixen la pala han de ser aprovats per la ITTF. 
 
10. CONDICIONS DE JOC 
10.1 La mida de l'àrea de joc serà d'un mínim de 10 m x 5 m.  
 
 
11. OBLIGACIONS DELS JUGADORS 
11.1.  Els jugadors són responsables de la seva aptitud física i mental per 
competir en el Campionat.  
 
11.2. Es recomana una revisió de rutina a un metge pocs dies abans de la 
competició.  
 
11.3  Els jugadors han de tenir la seva pròpia assegurança d'accidents i de 
salut. 
 
11.4 Els jugadors accepten les regles antidopatge de la ITTF (d'acord amb 
el Manual de la ITTF) com a condició per a la participació. Es recomana 
que, en el cas que un jugador prengui una medicació específica per motius 
de salut,aquest jugador tingui una confirmació per escrit del seu metge. 
 
11.3 Els jugadors poden usar només equipament esportiu aprovats i 
autoritzats d'acord amb les llistes publicades a la pàgina web de la ITTF. 
 
11.4 Els jugadors han d'acceptar el Reglament del control de pales de la 
ITTF (d'acord amb el Manual de la ITTF) com a condició per a la 
participació.  
 
11.5 Cada jugador està obligat a competir en la taula assignada en  el 
programa de la competició. 
 



El jugador és responsable de'estar al corrent dl horaris  i de la taula on 
juga. Qualsevol jugador que no es presenti a l'hora programada perdrà 
automàticament el partit, després d'un període d'espera de 5 minuts. 
 
11.6 Tots els jugadors han de signar el resultat del seuse partits a l'acta 
correesponent, abans d'abandonar la taula. 
 
11.7 És obligatori portar el dorsal que proporcionarà l'Organització. 
 
12. DESCANS ENTRE PARTITS 
12.1 Cada jugador té dret a un descans de 5 minuts entre dos partits, a 
discreció dels àrbitres o responsables de taula. 
 
13. APEL·LACIONS 
13.1 Les apel·lacions seran resoltes per un jurat de tres membres designat 
abans de començar la competicó. L'àrbitre o el seu / la seva suplent 
tindran dret a veu, però sense vot. Les protestes poden ser interposades 
contra la decisió de l'àrbitre i  han de ser presentades per escrit al Comitè 
Organitzador immediatament després de la finalització del partit. 
Cap membre del jurat podrà participar en el torneig. 
 
14. CERIMÒNIES / PREMIS 
14.1 Els quatre millors jugadors o parelles en cada categoria del 
Campionats rebran les corresponents medalles. 
 
14.2 Els guanyadors i subcampions de la competició de consolació rebran 
un record, que serà lliurat a la taula immediatament després del partit 
final. 
 
14.3 Tots els participants rebran un diploma de participació. 


