CLUB DE TENNIS LES FRANQUESES
NORMES DEL XVI CAMPIONAT DE TENNIS INDIVIDUAL
LES FRANQUESES 2015
SISTEMA DE COMPETICIÓ
1. Es jugaran dues lliguetes i un quadre d’eliminatòries:
a. Primera lligueta: hi haurà 2 ó 3 grups depenent del nombre de jugadors.
b. Segona lligueta: 2 ó 3 grups (A, B i C), en funció de la classificació de la primera lligueta. Els 2
primers classificats de cada grup jugaran en el grup A, 3r i 4t al grup B, i 5è i 6è al grup C. En cas
que hi hagi més jugadors ja s’indicarà abans del comaçament del campionat quins criteris caldrà
seguir.. En cap cas es tornarà a jugar un partit amb altre jugador que ja s’hagi jugat a la primera
lligueta, i el resultat de la primera lligueta es mantindrà per a la segona.
c. Quadre d’eliminatòries: creuament en funció de la classificació a la segona lligueta.
2. Està calculat que els partits de lligueta durin 60 minuts aproximadament. Cenyiu-vos als horaris i les
normes del campionat. L’escalfament serà de 5 minuts com a màxim.
3. Les lliguetes del torneig es disputaran pel sistema de lliga a l’Americana, havent-hi TIE BREAK en els dos
sets que es juguin i valorant amb un punt cada set guanyat. El joc es disputarà amb la modalitat del PUNT
D’OR (no existeixen els avantatges, a partir de 40-40 serà joc directe).
4. Les eliminatòries es jugaran SENSE EL PUNT D’OR. Les eliminatòries i la final es jugaran al millor de 3
sets, havent-hi TIE BREAK en els 2 primers sets.

PUNTS DISCIPLINARIS
1. Els horaris dels partits seran posats per la Junta Organitzadora i es jugaran els dissabtes a la tarda i
diumenges al matí, a les pistes de Corró d’Avall.
2. Els participants que vulguin canviar algun horari, podran adelantar el partit o endarrerir-lo, per canviar
l`horari hauran d’avisar al responsable d’organitzar el torneig, l’Òscar Palacios, per correu electrònic
(oscar.palacios@uab.cat) màxim fins divendres a les 13 h. o per telèfon al 620 03 08 78, no s’acceptaran
SMS ni whatsapps. Horari per localitzar-lo: de 10:00h a 13:00 h. En cas de no avisar o fer-ho massa tard
es donarà el partit per perdut.
3. En el cas de no poder jugar un dissabte o un diumenge per compromisos (casaments, aniversaris...) s’haurà
d’avisar a la Junta Organitzadora amb 7 dies per avançat.
a. El jugador que vulgui avançar el partit ho podrà fer qualsevol dia de la setmana. Les despeses de
llum (si fos necessària) aniran a càrrec del jugador que vulgui avançar el partit
b. El jugador que vulgui endarrerir-lo ho podran fer fins el divendres següent , sempre i quan el seu
contrincant hi estigui d’acord. En aquest cas, els jugadors hauran de pagar la llum i la pista de mutu
acord.
c. L’ última jornada de cada lligueta i les eliminatòries no es podran endarrerir els partits.
d. Compte: a partir del 3r partit avançat per un mateix jugador haurà de pagar la llum i la pista.
En qualsevol cas, s’haurà d’avisar la Junta Organitzadora per donar conformitat. En cas de no seguir
aquests punts s’anul·larà el partit, i es penalitzarà a l’interessat en avançar el partit (W.O).
En cas de pluja, la Junta Organitzadora posarà el nou horari i dia dels partits.

4. El resultats del partits s’hauran d’apuntar en el full que es troba a la recepció del complex esportiu. En cas
de no fer-ho, el partit serà anul.lat amb 0 punts per cada jugador. En cas de no poder apuntar el resultat es
podrà avisar a la Junta, per e-mail, fins el diumenge al vespre.
5. Passats 5 minuts de l’inici del partit, el jugador que no es trobi en condicions de començar, perdrà el
partit, tot i que podrà jugar fins que arribin els següents jugadors en ocupar la pista. En cas de ser l’últim
partit de la pista, podran jugar fins a l’hora establerta per l’horari. Si el jugador que arriba a l’hora no
notifica a la junta el retard del contrincant també se li anul·larà el partit.
6. En cas de no presentar-se un jugador, es donarà el partit com a perdut i es penalitzarà amb un W.O.
7. Si algun participant menysprea, insulta o increpa al seu adversari, es penalitzarà amb la pèrdua del partit i
un W.O.
8. Si algun participant es lesiona i no pot continuar el campionat, quedarà en últim lloc de la classificació, a no
ser que tingui la meitat més un de tots els seus partits, aleshores quedarà classificat en el lloc que li
correspongui. Si la lesió és temporal, el jugador perdrà els partits que no ha pogut jugar, però podrà
continuar el campionat sense ser sancionat amb cap W.O.
Si es retira algun jugador per lesió, o qualsevol altre motiu, s’anul.laran tots els partits jugats per aquests
jugador.
9. Tots els jugadors assumeixen el risc de danys i perjudicis que puguin patir ells mateixos o que afectin a
tercers, amb l’assegurança pròpia: Seguretat Social, Privada o llicència de jugador.
10. Les pilotes van a càrrec dels propis jugadors (les pilotes han d’estar en condicions), abans de
començar el partit es farà un sorteig per saber amb quines pilotes es juguen. En cas de no tenir les
pilotes en condicions (màxim tres partits) es penalitzarà amb la pèrdua del partit.
11. Al tercer W.O. posat a un jugador se l’exclourà del campionat. Cada W.O. serà penalitzat amb –1 punt.
DISPOSICIONS ADICIONALS
1. La participació al torneig implica l’acceptació de la present normativa.
2. En cas que algun participant abandoni el campionat per qualsevol motiu en les dues primeres jornades haurà
d’abonar la meitat del preu de la inscripció. En cas de fer-ho un cop finalitzada la 2a jornada, haurà
d’abonar igualment la totalitat de la quota d’inscripció.
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