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NORMATIVA LLIGUES SOCIALS 17- 18 TENIS lligues tardor-hivern
Sistema de competició
1. Es compondrà de dos fases, anada i tornada (sistema lliga).
! 1r Fase:
Octubre a gener
! 2n Fase:
De gener a abril

-

-

-

Programació de les Jornades
La lliga serà gestionada per l’aplicació reserva de Pistes/ Campionats (Pestanya Campionats)
Les jornades seran programades per l’organització amb data i hora de joc (DISSABTE I
DIUMENGE) amb suficiente antelació de forma que si algun jugador no pot disputar la partida
en hora i data programada puga canviar el seu partit:
! El canvi de reserva deurà fer-lo el jugador que vol canviar la data del partit, a
través de l’aplicació reserva de pistes, pestanya “campeonatos”. La nova
reserva se podrà fer amb un màxim de 5 dies (com la reserva habitual).
! Deurà anul·lar la pista mínim 24h abans per a que el sistema li deixe. En cas
contrari no podrà (com la reserva habitual) i, per tant, deurà abonar l’import de la
pista quan realitze la nova reserva.
Totes les partides deuen haver-se jugat a data final de cadascuna de les fases. Les partides
que no estiguen jugades seran perdudes per WO pel jugador que l’ajornà.
Inscripcions
El cost per participar en la lliga social serà de 15€. Esta quantitat no serà reintegrada, per cap
motiu, una vegada iniciada la lliga.
A cada participant se li donarà un pot de pilotes per a tota la lliga.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ
-

Al millor de tres sets amb tie break en tots tres.

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ LLIGA
-

Els jugadors els classificaran segons el nombre de partits guanyats.
En cas d'empat trobarem els següents criteris:
- Els jugadors els classificaran segons el nombre de partits guanyats.
- En cas d'empat trobarem els següents criteris:
- Millor diferència entre sets guanyats i perduts
- Millor diferència entre jocs guanyats i perduts
- Guanyador en l’encontre entre les parelles empatades.

