RÀNQUING SOCIAL DE TENNIS DEL
CENTRE ESPORTIU
CLUB TENNIS LA BISBAL
OCTUBRE – ABRIL
NORMATIVA
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El rànquing començarà el dilluns 21 d’octubre i les inscripcions es podran
fer fins el dijous 15 de Octubre a les oficines del club o bé per correu
electrònic ( escolatennislabisbal@mastersports.es) .
Es faran grups de 5-6 jugadors/es que jugaran en format lligueta tots
contra tots, disputant cadascú un partit a la setmana. En acabar tots els
partits de la lligueta, el 1er i el 2n classificats del grup pujaran a la
categoria superior ( excepte els membres del grup 1 ), mentre que el els 2
darrers classificats de cada grup hauran de jugar la propera lligueta en el
grup immediatament inferior.
Els partits seran a 3 sets complerts. Per definir el 3er set, es jugar un
super-tiebreak ( a 10 punts )
La puntuació serà la següent:
o Partit guanyat 2 sets a 0:
5 punts
o Partit guanyat 2 sets a 1:
4 punts
o Partit perdut 1 set a 2:
2 punts
o Partit perdut 0 sets a 2:
1 punt
El director del rànquing, David Corominas, establirà l’ordre de joc el qual
serà enviat per correu electrònic a cada jugador juntament amb un llistat
de telèfons i correus electrònics dels participants.
Els partits es programaran de dilluns a dijous als vespres
El jugador marcat en vermell haurà de confirmar el partit amb el
contrincant amb un marge de 24h per tal de saber que els dos estan al
cas del partit.
Els resultats els haurà de comunicar el vencedor del partit al director del
torneig, per correu electrònic (escolatennislabisbal@mastersports.es), o
bé, apuntar-ho al plafó de davant de la oficina.
Si a un jugador no li va bé l’horari marcat per algún dels seus partits,
s’haurà de posar en contacte amb el seu contrincant amb un mínim
de 24 hores d’antel·lació i posar-se d’acord entre ells per jugar un
altre dia, sempre dins de la mateixa setmana en que es trobin ( si el
partit era dimecres per exemple, només podran jugar-lo fins al
diumenge de la mateixa setmana ). El mateix jugador comunicarà al
director del torneig el canvi de dia i/o hora per tal que es pugui
cancel·lar la reserva de la pista i fer-ne la nova.
Es considerarà WO si un jugador no es presenta a l’enfrontament sense
previ avís i es considerarà vencedor a l’altre jugador/a, essent aquest/a qui
ho haurà de comunicar al director del torneig i s’endurà els 5 punts de la
victòria. En cas de lesió, el vencedor s’endurà 3 punts.

