REGLAMENT DELS PARTITS DE REPTE
1) El jugador que sol·licita un partit de repte està obligat a emplenar el full de repte que hi ha al
taulell d’anuncis del local social del Club.
2) Qualsevol jugador no classificat al rànquing i que desitgi estar-hi, haurà de jugar el
Campionat Social Individual o sol·licitar un partit de repte, podent reptar a qualsevol dels
classificats exceptuant els tres primers llocs. Si el reptador resulta guanyador, passa a ocupar
el lloc del reptat; si resulta perdedor, ocuparà el darrer lloc de la classificació.
3) Tot jugador classificat al rànquing i que vulgui millorar la seva posició, pot sol·licitar un partit
de repte al jugador que estigui classificat en la posició immediata superior a la seva en el
moment d’anotar el partit de repte al full corresponent, o sigui: els partits de repte seran d’un en
un. En cas de guanyar el reptador sense que el reptat aconsegueixi més de tres jocs, pot
sol·licitar un partit de repte fins a cinc llocs per damunt l’ aconseguit.
4) Tot jugador reptador té obligació de notificar i concertar el partit de repte dintre els quinze
dies següents a la data en la qual va ser anotat al full de reptes. En cas de no haver acord entre
ambdós jugadors, el reptador avisarà immediatament a la Comissió Esportiva, la qual fixarà dia
i hora per la disputa del partit. En cas de no avisar, el partit de repte quedarà anul·lat.
5) Tot jugador reptador després de disputar un partit de repte, haurà d’esperar set dies per
sol·licitar-ne un de nou. Si el reptador ha perdut el partit, haurà d’esperar quinze dies per tornar
a reptar el mateix jugador.
6) Si el jugador reptador no es presentés a la disputa del partit de repte sense cap justificació,
automàticament passarà a ocupar el darrer lloc de la classificació.
7) Tot jugador que tingui un partit de repte pendent, no podrà ser reptat ni reptar fins que s’hagi
disputat aquest partit.
8) La pista i les pilotes aniran a càrrec del reptador, essent obligatori posar tiquets per la
reserva de la pista.
9) Els partits de Campionats Socials seran vàlids a efectes de rànquing per aquells jugadors
que ocupin llocs contigus o que reuneixin les condicions necessàries per efectuar partits de
repte.
10) El campionat social individual té efectes directes a la classificació del rànquing.
11) La Comissió Esportiva es reserva el dret d’anul·lar, ampliar o modificar qualsevol dels punts
anteriors.
12) És atribució de la Comissió Esportiva complir i fer complir aquest reglament, interpretar les
seves disposicions i resoldre de forma inapel·lables les reclamacions que formulin els jugadors.
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