Reglament dels campionats socials

1)

Tots els partits es jugaran al millor de 3 sets, aplicant-se el tie-break en tots 3.

2)

Tots els partits s’han de jugar en la data programada pel Club. Quan un jugador
no pugui jugar el partit en la data prevista, ho ha de notificar al jugador rival i a la
Comissió Esportiva. En cas que el jugador rival ho accepti, aquest partit es podrà
jugar en data posterior a la programada, sempre que sigui abans de la finalitzaria
del campionat. Si finalment no es juga el partit, el jugador responsable de
l’ajornament l’haurà perdut per W.O.

3)

Els jugador han d’anotar els W.O. provisionals en el full posat a tal efecte al tauló
d’anuncis del Club, indicant el grup i els jugadors afectats. La Comissió Esportiva
s’encarregarà, si s’escau, de passar aquests W.O. provisionals a definitius.

4)

En cas que els jugadors es posin d’acord, poden jugar el partit en una data
anterior a la programada pel Club, essent obligatori reservar hora mitjançant
tiquets.

5)

Els jugadors han de presentar-se a la pista 15 minuts abans de l’hora
assenyalada per cada partit. Una vegada transcorregut 15 minuts d’aquesta
sense que es presentin se’ls aplicarà W.O.

6)

Els jugadors que no apliquin el W.O. i comencin a jugar més tard de l’hora
assenyalada hauran de suspendre el partit a l’hora fixada per als següents
jugadors. Podran acabar el partit una vegada aquests hagin finalitzat el seu,
sempre que la pista estigui lliure i reservin hora mitjançant tiquets.

7)

S’aplicarà la següent puntuació:
- Partit Guanyat:
2 punts
- Partit perdut:
1 punt
- W.O. en contra:
0 punts (0/6 – 0/6)

8)

El jugador que perdi un mínim de partits per W.O. quedarà exclòs de la
classificació a tots els efectes, però se li permetrà disputar la resta de partits.

9)

En cas que s’arribi al final del campionat amb empat, s’aplicaran les següents
normes:
1er: La diferència entre sets guanyats i perduts
2on: El nombre de sets guanyats
3er: La diferència entre jocs guanyats i perduts

10)

Els jugadors són enquadrats en diferents grups, tenint en compte la seva posició
en el Rànquing del Club el dia que finalitza el termini d’inscripció del Campionat.
En els campionats individuals i dobles, els 2 primers classificats pugen al grup
superior i els 2 últims baixen a l’inferior.

11)

Els partits es disputen a les dues pistes, poden triar els jugadors que arribin
primer.

12)

Els jugadors han d’anotar el resultat dels partits en el full posat a tal efecte al
tauló d’anuncis del Club

13)

La Comissió Esportiva aplicarà el W.O. als jugadors que, transcorreguts 30 dies
des de la data de celebració del partit, no hagin anotat el resultat del mateix.

14)

Els jugadors han d’anotar, en el full posat al tauló d’anuncis del Club, els partits
ajornats per pluja. Aquests partit, així com els que s’ajornin per necessitats del
Club, seran novament programats per la Comissió Esportiva.

15)

Cada participant ha de trobar-se al corrent del pagament de la quota social en
començar el campionat i pagar la quota d’inscripció del mateix.

16)

Es concedeixen trofeus als 2 primers classificats de cada grup en els campionats
individuals i dobles.

17)

És atribució de la de la Comissió Esportiva complir i fer complir aquest reglament,
interpretar les seves disposicions i resoldre de forma inapel·lable les
reclamacions que formulin els jugadors.

18)

El sol fet d’inscriure’s al Campionat suposa l’acceptació d’aquest reglament.
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