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TORNEIG SOCIAL 2021 

 El campionat es regira per la normativa de la Federació Catalana de Tennis (FCT). 

 EL campionat es desenvoluparà en format de quadre d’eliminació directe en totes les 

categories. 

o Per a que una categoria disposi de quadre de joc hi haurà de haver un mínim 

de 8 inscrits, en cas de no arribar aquests la categoria podria no jugar-se. 

o La organització promourà un quadre de consolació a totes les categories en les 

que s’arribi a un mínim de inscrits. 

o Aquest quadre de consolació estarà destinat als jugadors/es eliminats en 1º 

ronda del quadre principal, la intenció del mateix és intentar promoure un 

mínim de 2 partits per jugador/a. 

o La organització es reservarà el dret de promoció del quadre de consolació en 

cada categoria segons el número de inscrits. 

o Tanmateix es notificarà mitjançant els medis habituals a les categories en les 

que es durà a terme. 

 Referent als partits: 

o Els partits tindran una durada de 1 hora de joc. 

o Transcorregut aquest temps, en cas de no poder finalitzar el partit: 

 Si no hi ha reserva en la següent hora els jugadors/es podran allargar 

el partit fins finalitzar-lo. 

 En cas de no poder allargar el mateix dia, o de suspensió del mateix 

per climatologia adversa: 

 Es buscarà una nova data acordada pels dos competidors/es i 

prosseguiran el partit des del resultat on va ser suspès. 

 El partit haurà de resoldre’s dins de la data màxima per a cada 

eliminatòria, en cas de no poder ser així contacta amb la 

organització. 

 Un partit no podrà ser suspès per lesió, es considerarà 

abandonament i perdut pel jugador/a que abandoni. 

o Es jugaran a 9 jocs. 

 El primer jugador en arribar a 9 jocs guanya el partit. 

 En cas de empat a 8 – 8 jocs es realitzarà un Super Tie Break (a 10 

punts amb diferencia de 2 punts). 

 En cas de 40 – 40 es jugarà PUNT D’OR, el jugador que resta decidirà a 

quin costat vol rebre el servei. 

 En cada ronda eliminatòria es disposarà d’una data límit per poder jugar el partit. 

o Tot partit no jugat en la data límit comportarà la desqualificació dels dos 

jugadors implicats. 

o En cas de problemàtica per gestionar la data de joc entre jugadors, contactar 

amb la organització per intentar resoldre el problema. 

o En cas de que per meteorologia adversa no es pugui jugar un partit dintre del 

període estipulat per al mateix, comunicar-ho a la organització per a que es 

prenguin les mesures corresponents. 

 Les finals del campionat es realitzaran en les dates y hores que comunicarà la 

organització en el moment de oficialitzar el quadre de joc. 

 La reserva de pista haurà de realitzar-se des del apartat del campionat, seleccionar el 

partit a jugar i fer la reserva des del mateix. 
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 Un cop finalitzat el partit serà obligació dels jugadors introduir el resultat del mateix a 

la app RESERVAPLAY en el apartat de campionats corresponent al enfrontament. 

 Tot partit que no es notifiqui el resultat al finalitzar el mateix podrà ser anul·lat per 

part de la organització. 

 Les pilotes per jugar el partit seran a càrrec dels jugadors/es. 

 El cost de la llum artificial serà a càrrec dels jugadors/es que la sol·licitin. 

 La organització no es farà responsable de recordar als jugadors/es de les eliminatòries 

en curs, ni de les dates de joc, serà responsabilitat de cadascun de ells. 

 Tanmateix davant qualsevol canvi de dates la organització notificarà als jugadors 

implicats els canvis mitjançant els medis habituals, amb el temps suficient. 

 Davant de qualsevol problemàtica o incidència per al desenvolupament de la 

competició s’haurà de contactar amb la organització, La Junta Directiva, pels medis 

habituals. 

 Els jugadors/es estan compromesos a: 

o Informar al seu contrincant el abans possible en cas de de arribar tard al partit, 

de no poder jugar en el horari concertat pels dos, o qualsevol altre imprevist. 

o El abandonament de un partit per part de un jugador/a comptarà oficialment 

com a partit perdut. 

o Respectar en tot moment el seu contrincant i les instal·lacions del club. 

o Un cop finalitzat el partit deixar la pista en condicions adequades per la 

pràctica (passar estora i regar si s’escau). 

o Complir amb les normes del campionat. 

o Complir amb les normes del C.T. Esparreguera. 

o L’acceptació d’aquesta normativa descrita anteriorment. 

o La conformitat amb les decisions preses per la organització davant de 

conflictes, problemàtiques, o infraccions; que s’adoptin davant les diferents 

situacions que es detectin durant el campionat. 

o Reconèixer la JUNTA DIRECTIVA DEL C.T. Esparreguera 1967 com a organisme 

rector, organitzador de la competició, respectant les seves decisions i actes 

mediadors. 

Agrair-vos a tots els participants el fer possible aquest campionat i desitjar-vos molta sort als 

vostres partits. 

Us esperem a tots els participants com a públic a a les finals per poder viure aquestes amb el 

ambient familiar de club que tant caracteritza al nostre club. 

Ens veiem per les pistes. 

Salutacions cordials 

La Junta Directiva 

 


