LLIGA 50 ANIVERSARI
CLUB TENNIS MOLLET “EL CALDERÍ”
MASCULÍ – FEMENÍ – MIXTE
INICI: 2 De MAIG
CALENDARI DE LA COMPETICIÓ:
Es faran grups de 4 jugadors i jugaran tots contra tots del mateix grup. La competició consta de 3 lliguetes:

➢ Primera lligueta: 2 al 22 de maig
- Partits d’ascens o descens: 23 al 29 de maig
➢ Segona lligueta: 30 de maig al 19 de juny
- Partits d’ascens o descens: 20 al 26 de juny
➢ Tercera lligueta: 27 de juny al 17 de juliol
- Partits d’ascens o descens: 18 al 24 de juliol
DISPONIBILITAT HORÀRIA:

MOLT IMPORTANT

a) Es demana disponibilitat horària raonable pel bon funcionament del grup, com a mínim donar
2/3 dies dins d’una mateixa setmana per poder disputar el partit.
b) S’informarà de les limitacions horàries en la fulla d’inscripció.

INSCRIPCIÓ:
- Preu inscripció:
➢ SOCIS I NO SOCIS 16€
- Preu per cada partit disputat:
➢ No socis: 12€
- Tancament inscripció: dimecres 27 d’abril a les 20h.
- Telèfon de contacte: 655554678 / 619529776

email: escolatennismollet@gmail.com

NORMATIVA I FORMAT DE JOC:
➢ La lliga està destinada a tots aquells jugadors/es soci/es o usuaris del club.

➢ Hi haurà 3 categories per apuntar-se en el moment de fer la inscripció: MASCULÍ, FEMENÍ i MIXTE. Dins
de cada categoria hauran 3 nivells: A, B i C (en funció del nivell tècnic que recomani el director d’aquesta
lliga 50é aniversari.

➢ Per cada nivell es formaran grups numerats (per ordre de la data d’inscripció) de 4 jugadors/es que
disputaran una primera lligueta tots contra tots.

➢ Al finalitzar tots els partits de la primera lligueta, començarà la segona lligueta amb la incorporació dels
ascens i descens en cada grup, d’acord amb els següents criteris:
1) El primer classificat de cada grup pujarà al següent grup i l’últim classificat baixarà al grup inferior.
2) El segon classificat del grup inferior jugarà amb el tercer classificat del grup superior un partit de promoció
per ascendir/descendir o mantenir de grup.
3) Conformats els nous grups, a l’acabar els partits de promoció començarà la segona lligueta amb el mateix
funcionament en quant a criteris i normes.
4) Si no hi ha retards en jugar els partits i dona temps, es podrà fer una tercera i última lligueta abans de
començar el mes de juliol.
➢ Tots els partits es disputaran a un set a 9 jocs. En cas d’empat a 8 jocs es jugarà un tie-break decisiu de
desempat a 7 punts.
➢ La reserva serà de 90 minuts: 10 minuts d’escalfament i 80 minuts per jugar.

➢ Els partits es disputaran entre setmana per les tardes i/o matins/caps de setmana si els jugadors estan
d’acord. L’últim partit de la tarda començarà com a màxim a les 20h.
➢ Els participants acordaran entre ells el dia i l’hora per disputar els partits i hauran de reservar pista
prèviament trucant per telèfon al club o per l’aplicació App Club Tennis Mollet.
➢ El guanyador del partit donarà el resultat a la recepció del club.

➢ Les pilotes les facilitarà la recepció del club. Els jugadors hauran de tornar-les al finalitzar el partit.
➢ En cas de no poder jugar per causa justificada, s’haurà d’avisar al contrincant i a la recepció del club per
anul·lar la reserva amb 24 hores d’antelació a l’inici del partit. Si no s’avisa amb 24 hores d’antelació a
l’inici del partit, el seu adversari decidirà si accepta jugar el partit un altre dia o considera el partit com a
no presentat. I si no s’ha anul·lat la pista reservada tindrà un cost de 10€ pels dos jugadors.
➢ El sistema de puntuació serà el següent:
2 PUNTS: partit guanyat
1 PUNT: partit perdut
-2 PUNTS: partit no presentat
➢ En cas d’empat a punts es decidirà de la següent manera:
1. Enfrontament directe (resultat obtingut entre ells).
2. Diferència de sets guanyats-perduts.
3. Màxima diferència de jocs guanyats-perduts.
4. Màxim nombre de jocs guanyats.
(Tie-break del 1er i/o 2on set contarà com 1 joc guanyat)

➢ Si algun participant es dona de baixa abans, durant o després de finalitzar la lligueta i té influència per
l’ascens o el descens de grup, quedaran anul·lats els partits realitzats per aquest participant, evitant
d’aquesta manera que s’alteri la classificació.

