TEAM’S DAY ‐ Diumenge, 25 d’abril

Categories: Or‐Plata ‐Bronze
MUNTA EL TEU EQUIP !!
Cada equip estarà format per 6 components, tres jugadors (masculí) i tres jugadores (femení)
Tots els membres del equip han de tenir el nivell que pertany a la categoria en la que s’inscriu
el seu equip, es a dir, un equip no pot estar format per participants de nivell or i nivell bronze ,
sinó que tots els components han de ser de la mateixa categoria.
Correspondència de nivells:
Nivell Or: A B+

Nivell Plata: B B‐

Nivell Bronze: C C+

Cada equip haurà de posar‐se un nom.
Hi haurà un capità per cada equip, aquest pot ser jugador/a o membre extern, però sempre han
de jugar els mateixos 6 participants de l’equip en les combinacions que decideixin a cada
enfrontament.
Després de cada partit, els equips tindran 30 minuts a una zona de descans per preparar i
organitzar les parelles per al següent enfrontament.
Hi haurà 2 grups de 4 equips per categoria. Els enfrontaments amb altres equips seran de 3
partits de fase de grups: tres partits de 30 min, un masculí, un femení i un mixte i es jugaran al
mateix temps.
+ fase final = 4 eliminatòries per equip.
Fase final de classificació:
1r. de grup vs 1r. de grup = Final 1r i 2n lloc
2n. de grup vs 2n. de grup = 3r i 4art lloc
3r. de grup vs 3r. de grup = 5è i 6è lloc
4art. de grup vs 4art. de grup = 7è i 8è lloc
Hi haurà:




Servei de pales de test per a tots els participants
Premis per l’equip guanyador de cada categoria
Sorteig Cupra per un cap de setmana

Preu: 15 euros x jugador (Socis 10)

Reglament dels partits:

Es jugaran partits de 30 minuts.
La fi del partit la marcarà el xiulet, en el moment que soni si hi ha algun punt en joc, aquest
s’haurà de finalitzar i serà vàlid per al resultat.
Mai es començarà un punt després de que soni el xiulet que marca la fi del partit.
En cas d’empat a jocs es tindrà en compte el tanteig d’aquell joc per decidir la parella
guanyadora es a dir:
4 a 4, 30 a 0 guanyarà la parella que vagi per davant en el tanteig
En cas d’empat total 4 a 4, 30 a 30, s’haurà de jugar un punt d’or que decidirà el guanyador.
La victòria donarà 2 punts la derrota 0 i la derrota amb empat a jocs, es a dir 4 a 4, 30 a 15
donarà 1 punt al perdedor, al guanyador obtindrà els 2 punts igualment.
Durant la fase de grups per definir les posicions finals:
En cas d’empat a punts entre els equips, per definir les posicions finals es tindrà en compte
l’enfrontament directe entre ells, si persisteix l’empat es tindrà en compte l’average (diferència
de jocs a favor i diferència de jocs en contra).

