
 

 

CAMPIONAT SOCIAL 2019: DOBLES VETERANS MASCULI 
  SET 1 SET 2 SET 3 

AGUSTIN TARANCON / 

FALCONERIN BLANCO 

ISMAEL GOMEZ / JOSE 

MARTINEZ 

      

AGUSTIN TARANCON / 

FALGONERIN BLANCO 

JAIME HUETO / FELIX 

HUETO 

      

ISMAEL GOMEZ / JOSE 

MARTINEZ 

JAIME HUETO / FELIX 

HUETO 

      

 

               

 

              

                                 

La fase de grups es podrà jugar fins la data màxim de 16 – 6 – 2019. 
Tots els partits que no s’hagin jugat en aquesta data no seran comptabilitzats. 

                
 

               

 
ISMAEL GOMEZ – JOSE 
MARTINEZ 

         
 

               

                                 

                                 

                                 

 BYE                          

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
JAIME HUETO – FELIX 
HUETO 

         
 

               

                                               

                                 

         

 

                       

 
AGUSTIN TARANCON – 
FALCONERIN BLANCO 

        
 

               

 
 

Data màxim de joc 
30 - 07- 2019 

 
 

  
 Data de joc 6 - 7 - 19 

            

               

 

Normativa aplicada. 

 El reglament de la competició serà el oficial de la FCT. 

 Després de la fase de grups passaran al quadre final els classificats. 

 Els jugadors/es marcats amb vermell seran els encarregats de localitzar als contrincants per fixar data del partit. 

 La disposició al quadre es de eliminació directa.  

 Els partits tindran una durada de 1,5 h, mateix temps de reserva de pista permès.  

 En cas de no finalitzar el partit en aquest temps es podran allargar en la seva durada en cas de no haver-hi pista reservada a continuació. 

 Sinó els jugadors hauran de fixar un nou dia per prosseguir el partit des del resultat que varen finalitzar en aquell moment. 

Mateixa situació que si s’ha de aplaçar el partit per causa meteorològica. 

 Si un jugador/a es lesiona i abandona el partit, els contrincants o contrincant guanyaran el mateix per W.O. 

 Els partits es disputaran al millor de 3 sets, amb tie break a cada set i super tie break a 10 punts com a tercer set. 

 Les pilotes seran a càrrec dels jugadors. 

 En cas de necessitar llum artificial per al desenvolupament dels partits el cost econòmic de aquesta serà a càrrec dels jugadors.  

 Tots els partits no jugats en la data màxima de joc seran computats com W.O. per al jugador que tenia que ser contacta. 

 


