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64a PENYA MATINERA
REGLAMENT
Torneig de tennis individual i de dobles, reservat per a jugadors sèniors més grans de 24 anys
(complerts durant el 2018) en categories masculina i femenina.
L’organització es reserva el dret de tancar la participació a tots aquells socis que s’hagin classificat
per la R.F.E.T. en un nivell excessivament alt i pels qui són o han estat professionals.
Per participar en aquest concurs és obligatori estar en possessió de la llicència de tennis.

NOTA IMPORTANT
Cada partit haurà de disputar-se en les dates previstes i podrà ésser objecte d’un AJORNAMENT
MÀXIM DE DUES SETMANES a partir de la data de finalització del calendari oficial. Transcorregut aquest termini, els resultats anotats es consideraran definitius i no podran ser modificats
en cap cas. Els W. O. anotats (el dia oficial de la celebració del partit) no podran ser aixecats.
De no existir resultat anotat, s’apuntaran zero punts a cada jugador. En els calendaris s’hi faran
constar les dates dels partits i les dates límit.
A la pàgina de gestió de campionats socials del web del Club (http://socials.ctbarcino.cat) podeu consultar els resultats actualitzats i tota la informació necessària per disputar els partits.
Si encara no teniu usuari, el podeu solicitar a Eduardo López (eduardo.lopez@ctbarcino.cat).

Pilotes
En cas de desacord, es jugarà amb pilotes DUNLOP FORT noves.
Partits
Es jugaran a un únic SET a 9 jocs.
En cas d’empat a 8 jocs, s’aplicarà el sistema MORT RÀPIDA (només fase prèvia).
Puntuació
DOS punts per partit guanyat
UN punt per partit perdut
ZERO punts al jugador no presentat

TROFEUS

INDIVIDUALS I DOBLES
Fase Grup
Els dos primers classificats d’aquesta fase obtindran un trofeu commemoratiu.
Fase Final
Els Campions i Finalistes d’aquesta fase rebran el corresponent trofeu commemoratiu.
El Campió Absolut rebrà el trofeu Negrita Cup.

En cas d’empat es tindrà en compte el resultat particular entre ambos jugadors.
W.O.
S’aplicarà passats 15 minuts de l’hora del partit. Només es podrà anotar el W.O. el mateix dia de
la celebració oficial del partit (mai a partits ajornats). El W.O. equival a partit guanyat (DOS punts).
Ajornaments
En cas que plogués o qualsevol altra circumstància que impossibilités l’ús de les pistes, els partits
quedaran ajornats oficialment per la mateixa hora del dia laborable següent (dilluns a divendres no
festius). En cas d’incompareixença d’un dels jugadors, l’altre podrà anotar-se el corresponent W.O.
Resultats
El jugador que guanyi el partit ho notificarà a la recepció del club, assegurant-se de que queda
registrat correctament. Els fulls amb els partits de la setmana es retiraran el diumenge.
En cas que un jugador abandonés el Campionat, els resultats obtinguts només es tindran en compte si ha realitzat més de la meitat dels partits corresponents al seu grup.
Classificació
Es classificaran per jugar la fase final els TRES primers jugadors de cada grup que mai hagin guanyat cap edició (fase final). A la fase de dobles es classificaran les DUES primeres parelles de cada
grup (indistintament hagin guanyat o no les fases finals anteriors).
Fase final
Únicament la podran disputar aquells jugadors que no hagin estat guanyadors d’anteriors edicions.
Els jugadors es situaran en el quadre per sorteig.
Es jugarà per sistema d’eliminatòries i amb avantatges. Aquestes s’atorgaran per grups de nivell
abans de començar la fase final. Els avantages podran ser modificades per la comissió durant la
disputa de la fase final.
Els partits es disputaran a un SET de 9 jocs, guanyant per dos de diferència a partir de l’empat a 8.

MÀSTER
Podran participar-hi únicament els jugadors guanyadors d’edicions anteriors.
Es jugarà per eliminatòries.
Els jugadors es situaran al quadre per sorteig.
S’aplicarà el sistema d’avantatges a cada ronda.
Els partits seran a 9 jocs amb avantatge de dos. En cas d’empat a 8 jocs, s’aplicarà el sistema MORT
RÀPIDA.
El guanyador i el finalista rebran un trofeu commemoratiu.
Si el nombre de participants al Màster fos inferior a 8, s’anul·laria la prova.
L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar qualsevol de les anteriors normes per causa
justificada.
INSCRIPCIONS:
Es formalitzaran a recepció o per correu electrònic a eduardo.lopez@ctbarcino.cat.
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