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1. CATEGORIES 
 

1.1. ANYS DE NAIXIMENT 

 Benjamí: 2012 / 2013 

 Aleví: 2010 / 2011 

 Infantil: 2008 / 2009 

 Cadet: 2006 / 2007 

 

1.2. ÀMBIT DE COMPETICIÓ 

A excepció de la competició benjamí que serà provincial, les categories aleví, infantil i juvenil seran d'àmbit 

autonòmic. 

 
1.3. CATEGORIES PER SEXES 

 Benjamí Mixta 

 Aleví Mixta 

 Infantil Masculí y Femení 

 Cadete Masculí y Femení. 

 

2. INSCRIPCIONS I DOCUMENTACIÓ A FORMALITZAR 
 

2.1. INSCRIPCIONS 

 

 
Per a poder participar en el nivell de promoció, l'entitat interessada haurà de realitzar la inscripció online a través de 

l'aplicació web JOCSE en la pàgina jocsesportiuscv.gva.es, com a mínim amb 20 dies d'antelació a la celebració de 

la competició (és a dir, abans del 26 de desembre de 2021 , per al primer top). 

 

A més d'efectuar la inscripció general, s'haurà d'inscriure als participants en les diferents proves seguint els passos 

d'inscripció que la FTTCV comunicarà a les entitats participants. El cost d'inscripció per jugador serà de 25 euros. 

Aquesta quantitat es retornarà a les entitats una vegada finalitzada la competició. 

 
El pagament de la inscripció es realitza a través del sistema d'inscripcions de la pàgina web de la FTTCV amb targeta 

bancària.. 

 

TENNIS TAULA 

BASES DE COMPETICIÓ 
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2.2. DOCUMENTACIÓ A FORMALITZAR 

 Full d'inscripció en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 

 Llicència dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana validada per l'entitat local corresponent i el 

document original o fotocòpia acarada del DNI o passaport individual (els estrangers hauran de 

presentar passaport individual o targeta de resident). 

Tots dos documents poden obtindre's en la pàgina web www.jocsesportiuscv.es de la Conselleria d'Educació, 

Cultura i Esport. 

 
 

3. DOCUMENTACIÓ EXIGIDA EN LES TROBADES DELS JOCS ESPORTIUS DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

 

Per a poder participar, l'entitat interessada haurà de realitzar la inscripció obligatoriamente en línia a través de 

l'aplicació web JOCSE en la pàgina web https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul (apartat inscripcions en 

jocsesportiuscv.gva.es) com a mínim, amb 20 dies d'antelació a la celebració de la competició o activitat (és a dir, 

abans del 26 de desembre de 2021, per al primer top). 

 
A més, les entitats hauran de confirmar la participació específica dels jugadors inscrits en la competició per a cada 

prova. Està confirmació s'haurà d'efectuar a través del sistema d'inscripcions de la FTTCV com a mínim, el dilluns 

anterior a la celebració de la prova. Per cada esportista inscrit en un top concret que no participe, la seua 

entitat perdrà 10 euros del reintegrament de l'ajuda si no hi haguera una causa justificada. 

 
4. SISTEMA DE COMPETICIÓ 

 

 

4.1 DESENVOLUPAMENT DE LA FASE PROVINCIAL 

Es disputaran les categories benjamí mixt, aleví mixt, infantil i cadet. Se celebraran 3 Tops d'àmbit provincial a 

Alacant, València i Castelló. 

 1
er

 Top Provincial: 15/01/2022 Seus: Alacant – Pobla de Farnals – Castelló de la Plana 

 2º Top Provincial: 29/01/2022 Seus: Villena – Manises- Onda. 

 

En els dos primers Top, s'assignaran punts a cada jugador segons la posició en la qual finalitze. Obtindran la 

classificació per a la Final Provincial els jugadors que més punts hagen obtingut entre els dos primers Top i els 

exempts, fins a completar un total de 10 jugadors. Els exempts s'afegiran a la classificació després del segon top i 

entraran a la Final Provincial amb els mateixos punts que el jugador amb major puntuació de la seua categoria i 

província. En la final provincial, s'assignarà el doble de puntuació a cada posició. 
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En cas d'empat a punts, els criteris de desempat són, en el següent ordre: 

 

1º) Més victories en els enfrontaments particulars de tots els tops.  

2º) Millor posició en la Final Provincial. 

3º) Millor posició en qualsevol top, si tots dos no estigueren exents.  

4º) El més jove. 

Si en algun top no es juguen tots els llocs, es farà una mitjana entre els llocs per a atorgar els punts, arredonint a 

nombre enter superior. 

 

La puntuació assignada a cada posició és la següent: 

 
1º Lloc: 50 Punts 10º Lloc: 6 Punts 

2º Lloc: 40 Punts 11º Lloc: 5 Punts 

3º Lloc: 32 Punts 12º Lloc: 4 Punts 

4º Lloc: 25 Punts 13º Lloc: 3,5 Punts 

5º Lloc: 19 Punts 14º Lloc: 3 Punts 

6º Lloc: 14 Punts 15º Lloc: 2,5 Punts 

7º Lloc: 10 Punts 16º Lloc: 2 Punts 

8º Lloc: 8 Punts >17º Lloc: 1 Punt 

9º Lloc: 7 Punts   

 
L'ordre de la classificació final provincial s'establirà per la suma de punts dels tres *tops, excepte els jugadors 

exempts que no podran obtindre una posició en la classificació final superior a la posició obtinguda en la final 

provincial si la seua posició en la final provincial ha sigut igual o pitjor a la quarta. 

 

 Final Provincial: 12/02/2022 – Seus: Alacant – Pobla de Farnals – Castelló de la Plana 

 
La participació estarà composta per un total de 10 jugadors, entre els exempts i els primers classificats de la 

classificació dels dos primers Top. En les categories, que hi haguera més de 5 exempts en aqueixa zona, que no 

disputaren els dos primers top, el delegat provincial podrà augmentar fins a 12 participants el contingent de 

jugadors. Aquesta ampliació es comunicaria en el segon top, indicant el nombre mínim de jugadors que es 

classificarien de la suma de la puntuació del primer i segon top. Els delegats provincials podran reduir el nombre de 

jugadors de la final en una o diverses categories, la qual cosa hauran de comunicar en el segon top. 

 

En categoria femenina, no es disputaran els dos primers top, quedant les jugadores inscrites classificades 

directament per a la Final Provincial. Hauran de triar quina serà la seua categoria per a la classificació final i per als 

tops autonòmics. Es farà una classificació per a cada categoria, en funció de l'edat de les participants, sempre que es 

mesclaran dues o més categories. Aquestes jugadores no podran participar en categoria masculina.  

Podran quedar exempts si així ho sol·liciten dels dos primers top i, per tant, no disputar tops fins a la final 

provincial: 
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 Aquells jugadors que van finalitzar entre els 4 primers de la Final Provincial de la temporada anterior i 

romanguen en la mateixa categoria. 

 Aquells jugadors que disputen regularment la Lliga Nacional en categoria igual o superior a la Primera 

Nacional en categoria cadet i en Segona Nacional o superior en categoria infantil. 

A més, podran sol·licitar exempció els jugadors, en el cas que el 1r Top Autonòmic o en la final provincial, li 

coincidira el dissabte de disputa del torneig amb una trobada o trobades en els quals fora jugador habitual en lligues 

nacionals del seu club i aquesta trobada es disputarà a més de 200 Km de distància a la seu de l'esdeveniment. En el 

cas de no poder disputar la final provincial, ja estaria classificat per a disputar el 1r Autonòmic, en el cas de no  

poder disputar el 1r Autonòmic, ja estaria classificat per a la Final Autonòmica. No serà vàlid per a jugadors de 

lligues autonòmiques. 

 
 

Els jugadors exempts dels dos primers provincials es publicaran en un llistat que s'elaborarà una vegada conegudes 

les inscripcions i siguen sol·licitades i acceptades per la FTTCV, una vegada comprovats que es compleixen els 

requisits per a aquestes. 

 
 

4.2. DESENVOLUPAMENT  DE LA FASE AUTONÒMICA 
 

 
Només es disputarà en les categories aleví, infantil i cadet. Se celebren dos Tops d'àmbit autonòmic amb els 

jugadors que es classifiquen dels Tops provincials d'Alacant, València i Castelló. 

 1
er

 Top Autonòmic: 26/02/2022 – Seu: Pobla de Farnals 

 

La participació estarà limitada a 16 jugadors, que eixiran dels Tops Provincials i jugadors exempts. Les places que 

no siguen ocupades per exempts es repartiran proporcionalment entre les províncies, en funció del nombre de 

participants en aqueixa categoria i sexe de cada província. 

 
Sense tindre en compte als exempts, com a mínim, en cada categoria i sexe, hi haurà dos participants de cada 

província, sempre que hagueren participat almenys dos jugadors en algun dels tornejos provincials d'aqueixa 

categoria i sexe. Si hi haguera menys de 9 jugadors/as inscrit/as en alguna categoria, aquesta prova no es disputaria i 

es disputaria directament la final autonòmica amb aquests jugadors/as. 

 Final Autonòmica: 12/03/2022 – Seu: Alacant 

La participació està reduïda a com a mínim els 5 primers classificats del 1r Top Autonòmic, que formaran un només 

grup, afegint-se si n'hi haguera aquells jugadors que no van poder disputar el 1r Top Autonòmic en estar exempts. El 

nombre mínim de participants serà de 6 en totes les categories. En el cas que per renúncies o necessitats d'última 

hora per a completar els 6 jugadors de la final autonòmica calguera agafar a jugadors que van obtindre la mateixa 

posició en el primer top autonòmic, tindrà preferència aquell que haguera obtingut millor posició en la fase de grups 

d'aqueix torneig, o bé si persisteix l'empat el jugador amb millor rànquing FTTCV en la data de disputa del torneig. 
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5. CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL I CADET PER SELECCIONS 

AUTONÒMIQUES  
 

 

La participació estarà condicionada a la normativa que elabore el Consell Superior d'Esports. Els campions dels Jocs 

Esportius de la Comunitat Valenciana en categoria cadet i infantil masculí i femení, seran seleccionats per a 

representar a la Comunitat Valenciana en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar. La resta dels components de la 

selecció es designaran segons el criteri tècnic de la Federació de Tennis Taula de la Comunitat Valenciana. Els 

esportistes seleccionats hauran de trobar-se inscrits i haver participat en els XL Jocs Esportius de la Comunitat 

Valenciana. 

 

6. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN ELS JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pararà atenció mèdic-sanitària a través dels seus centres i 

institucions sanitàries, amb tots els dispositius existents en la seua xarxa, als esportistes, entrenadors, delegats i 

organitzadors que patisquen qualsevol accident de caràcter esportiu durant la participació en els Jocs Esportius de la 

Comunitat Valenciana. Aquesta atenció haurà de produir-se abans de transcorregudes 48 hores d'ocorregut 

l'accident. 

 
Per a poder ser beneficiari/a de les prestacions esmentades en el paràgraf anterior haurà d'haver formalitzat la 

corresponent inscripció en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, convocats per la Generalitat, i disposar de 

la llicència esportiva dels Jocs Esportius degudament diligenciada que haurà de ser aportada en el moment de 

sol·licitar l'oportuna atenció mèdic-sanitària. 

 
L'entitat asseguradora amb contracte en vigor amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport cobrirà l'assistència 

mèdica continuada, posterior a la prestada en primera instància per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública, derivada d'accident esportiu que puguen patir en el transcurs de les competicions, entrenaments o 

desplaçaments els esportistes, entrenadors, organitzadors i delegats participants en els Jocs Esportius de la 

Comunitat Valenciana, d'acord amb el reial decret 849/1993, de 4 de juny, del Ministeri d'Educació i Ciència, així 

com la responsabilitat civil per accions o omissions en l'exercici de les funcions que els competeix. 

 
Mai es podrà sol·licitar aquesta segona assistència mèdica continuada sense l'informe de l'atenció primària elaborat 

per la Conselleria Universal i Salut Pública no més tard de les 48 hores posteriors a l'accident. Se seguirà el protocol 

establit que figura en la web http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius. 

http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius
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7. RÈGIM DISCIPLINARI 
 

 

Per a resoldre les qüestions suscitades en matèria de disciplina esportiva s'aplicarà el reglament federatiu 

corresponent, a excepció dels punts que facen referència a sancions econòmiques. 

Es crearan els següents nivells i àmbits de comités de competició amb caràcter general: 

 
 

En primera instancia: 

 En competicions municipals/intermunicipals, el comité de competició que estime oportú l'organitzador de 

la competició. 

 En competicions provincials i d'àmbit autonòmic, el comité de competició de la Federació de Tennis Taula 

de la Comunitat Valenciana, assistit per una persona responsable de l'àmbit federatiu dels  Jocs Esportius de 

la Comunitat Valenciana. 

 
En segona instancia: 

 El comité d'apel·lació de la Federació de Tennis Taula de la Comunitat Valenciana, assistit per una persona 

responsable del àmbit federatiu dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 

 
En tercera i darrera instancia: 

 El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, que esgota la via administrativa. 

 

 

8. DIRECCIONS Y TELÈFONS D’ INTERÉS 
 

El telèfon de la Federació de Tennis Taula de la Comunitat Valenciana d'atenció per als Jocs Esportius és el 

625966610. 


