
Data
Diumenge 29 de gener del 2023
De 9:00h a 14:00h

 
Lloc
Centre de Tecnificació de Tennis Taula Borges
c/ Mestra Maria Codina 1, 25400, Les Borges Blanques, Lleida

Organització i direcció tècnica 
Organitza:  Club Tennis Taula Borges
Coordinació Universitària: Universitat de Lleida

 
Participants
Membres de les comunitats universitàries catalanes i centres adscrits (estudiants matriculats al
curs 2022/23, PDI i PAS)
Tres parelles masculines i tres femenines per Universitat. Es podrien ampliar a quatre. No cal
estar federat. 

Inscripcions
Cada competidor haurà d’inscriure’s als respectius serveis d’Esports de la seva Universitat, i
aquestes ho trametran al web ECU.
Fins a un màxim de (6) participants per Universitat en cada categoria individual i tres (3) parelles
per Universitat a les proves de dobles. No cal estar federat a la FCTT. Les inscripcions es tancaran
el 20 de gener de 2023, a les 14 hores.

Modalitats

Individual masculí, individual femení, dobles masculí i dobles femení.
En el cas de les modalitats de dobles indiqueu en l’apartat rànquing, quina parella és (ex. UdL1 O
UdL2).

Sistema de competició
El sistema de competició es determinarà en funció del nombre de participants inscrits en les
diferents modalitats. L’arbitratge anirà a càrrec dels mateixosparticipants amb la supervisió del
director tècnic del Campionat. El quadre es completarà mitjançant sorteig el dia 27 de gener a la
tarda.

Acreditacions
A partir de les 8.00 hores i fins 30 minuts abans de cada prova, a la secretaria ECU de la
instal·lació. 
La inscripció en aquesta competició autoritza als organitzadors a poder publicar les fotografies i
reportatges dels participants i espectadors de l’esdeveniment en qualsevol mitjà de comunicació
esportiu i implica la total acceptació del que és preceptiu en aquest Reglament.
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Assegurança/Atenció mèdica
Cobrirà qualsevol eventualitat l'assegurança que els estudiants tenen contreta amb la seva
Universitat (Assegurança Escolar).
Els participants majors de 28 anys, al no estar coberts per l’Assegurança Escolar, tenen l’obligació
de contractar una assegurança a nivell personal.
Cada Universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la representin tinguin la
corresponent assegurança, però igualment comunicaran a la universitat organitzadora i
coordinadora la identitat dels estudiants que es troben en aquesta situació (majors de 28 anys).
L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els participants puguin
patir o ocasionar a terceres persones durant la prova.

Lliurament de premis
Un cop finalitzada la prova es procedirà al lliurament de medalles als tres primers classificats de
cada categoria (masculina i femenina).


