Del 30 d’ Octubre
al
21 de Desembre 2017

Dobles masculins +40
Dobles femenins +30

Inscripcions a recepció fins el: 25 d’Octubre

“CHAMPIONS” DOBLES SENIORS
Del 30 d’ Octubre al 21 de Desembre 2017
Dobles masculins + 40 i Dobles femenins + 30
1.

Aquest Campionat constarà de 2 fases.

2.

La 1ª fase es jugarà amb grups de 4 o 6 parelles, tipus Americana (tots contra tots).

3.

La 2ª fase serà per eliminatòries, en 2 o 3 quadres formats pels resultats de la primera fase. Al primer quadre “A” jugaran
el 1er i 2n classificats , al segon “B”el 3er i 4t i al tercer “C” (en cas de 6 parelles) el 5è i 6è.

4.

Els grups i els quadres es formaran amb caps de sèrie i sorteig. Els caps de sèrie es faran segons Ranking de la
Federació Catalana i/o a criteri de la Comissió Esportiva.

5.

Els partits de la primera fase es jugaran durant els set dies designats segons el calendari. El dia i l’hora seran de lliure
elecció. S’han de posar d’acord les dues parelles.

6.

Els partits es disputaran al millor de 3 sets, amb Tie Break als 2 primers sets i un Super Tie Break a 10 punts a
l’últim set.

7.

Un cop acabat el partit s’haurà d’omplir una butlleta amb el resultat corresponent i haurà de ser signada pels jugadors a
recepció.

8.

L’endemà de la data assenyalada al calendari per acabar la jornada , s’aplicarà automàticament W. o. a la parella que no
hagi omplert i signat la butlleta amb els resultats d’algun dels partits.

9.

Si hi hagués una butlleta signada només per una sola parella es faran les comprovacions oportunes per verificar-ne el
resultat anotat.

10. En cas que algun jugador no pugui jugar en la data assenyalada al calendari per una causa major, haurà de procurar
avançar el partit perquè en la jornada que li correspongui ja el tingui jugat. Si no, és obligatori sol·licitar l’ajornament al
jutge àrbitre o adjunts. En cas contrari s’aplicarà el W. o.
11. En cas d’abandonament justificat de la primera fase, per lesió o alguna altra causa de força major, NO es
comptabilitzaran els partits ja realitzats per aquest jugador, anul·lant tots els seus enfrontaments, tant els jugats com els
que li queden per disputar. D’ aquesta manera no s’alterarà la classificació final.
12. Si es produeix un empat en la classificació final del grup, se seguiran els criteris següents per establir la classificació
definitiva dels jugadors:
1.
2.
3.
4.
5.

Resultat entre els empatats
Sets guanyats entre elles (si són més de dues parelles).
Jocs guanyats entre elles.
Sets totals guanyats.
Diferència total entre jocs guanyats i perduts.

13. Hi haurà trofeus pel primer i segon classificat de cada quadre de la segona fase.
14. Qualsevol discrepància serà deliberada per la Comissió Esportiva, que emetrà una resolució.
15. El preu de la inscripció serà de 8.00 € per jugador.
16. Les pilotes i la llum aniran a càrrec dels jugadors en la primera fase. En la fase eliminatòria l’odre de joc estarà prefixat i
la llum i les pilotes aniran a càrrec del club.
17. Sempre que es jugui un partit de la Champions s’ha d’avisar a recepció.
18. La inscripció al campionat comportarà l’acceptació prèvia d’aquestes normes.

JUTGE - ÀRBITRE :

Comissió Esportiva

