NORMATIVA
CAMPIONAT DE TENNIS “AMUNT I AVALL” 2018-2019

1- La competició, tant en categoria masculina com femenina, s'inicia el 8 d’octubre de
2018. Un cop començat el campionat només s'admetran noves inscripcions per darrera
de la classificació o, excepcionalment, entrant en el lloc d'alguna baixa que es
produeixi, així com donant altes de dos en dos de jugadors del mateix nivell.
2- Aquesta competició tindrà una periodicitat quinzenal. A cada jornada es marcaran
els ordres de joc de cada quinzena en el tauler d'anuncis del vestidor, juntament amb
el rànquing actualitzat, i també es podrà consultar al web de Club, a l’apartat de
Campionats.
3- El sistema de competició és el següent. S'ha establert un rànquing provisional entre
tots els jugadors i jugadores. En cada jornada s'enfrontaran l'immediatament superior
amb l'immediatament inferior. Per exemple, el 2n contra el 1r, el 4t contra el 3r, el 20è
contra el 19è, etc., i a la inversa en la següent jornada, és a dir, el 3r contra el 2n, el 5è
contra el 4t, el 19è contra el 18è, etc. El guanyador puja un lloc en el rànquing si abans
del partit es trobava situat per damunt del contrincant, i al revés, el perdedor baixa un
lloc o simplement no aconsegueix pujar-ne cap. I així successivament fins el final de la
competició, que assenyalarà quin és el rànquing definitiu de la temporada.
4- Per confeccionar el rànquing d'enguany s'ha tingut en compte, bàsicament, la llista
de la temporada anterior i els nous inscrits s'han intercalat sota el criteri de la comissió
i de la informació que faciliti el propi jugador. És possible que hi hagi jugadors mal
situats, o bé més amunt o més avall del que els hi correspon; la comissió, en aquest
sentit, pujarà o baixarà de forma excepcional aquell/s jugador/s que cregui oportú, en
funció dels resultats.
5- Els partits seran a un únic set de 9 jocs, amb "tie break" en cas d'arribar-se a empat
a 8 jocs. En cas d'un partit inacabat i de la impossibilitat de quedar un altre dia dins de
la quinzena, es posarà el resultat existent en el moment de la interrupció. En cas
d’empat es donarà com a guanyador al millor classificat.
6- En cas de no jugar-se un partit, o fins i tot d'oblit de no anotar-ne el resultat,
suposarà, un cop acabat el termini, el descens automàtic d'una posició per ambdós
jugadors.
7- En cas de lesió, raons professionals o altres motius justificats que impedeixin un
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jugador disputar el partit corresponent, caldrà que ho comuniqui immediatament al
seu contrincant. Lògicament, perdrà una posició per cada jornada absent.

8- Qualsevol dels contrincants podrà posar-se en contacte amb el seu rival per quedar
en el dia i l'hora per enfrontar-se, encara que per cortesia haurà de ser el reptador
(jugador que està per sota) el que prengui la iniciativa de trucar primer, cosa que no
eximeix de trucar al jugador que està per sobre, en cas de no rebre cap trucada del
reptador.
L'horari habitual dels partits és de dilluns a diumenge a l'hora que es posin d'acord els
dos contrincants (matí, migdies, tarda o nit).
9- Els premis seran únicament, tant en categoria masculina com femenina, per al
primer classificat de la taula final, per al jugador amb més partits guanyats (campió) i
per al segon jugador amb més partits guanyats (subcampió).

10- És una competició de caràcter amistós, no oficial. L'amistat n’és la seva premissa
bàsica i l'esportivitat, "fair play" i bon rotllo, les pautes principals. A l'acabament dels
campionats "Amunt i avall", “Penya Matinera-Negrita Cup” i “Lliga Americana de
Pàdel” es farà la Festa Blanc i Negre – Negrita Cup, amb sopar de germanor,
repartiment de premis, actuacions, ball amb DJ i sorteig de regals.

11- Es crearà un comitè fix de competició que vetllarà pel bon funcionament del
Campionat.
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