PADELMANÍACS 2017-18
REGLAMENT

1. La durada del torneig serà del 9 d’Octubre de 2017 fins el 1 de juny de 2018. Les semifinals es faran
la setmana del 4 de juny al 7 de juny, la final i el gran sopar serà el dia 8 de juny.
2. S’han repartit totes les parelles en 8 grups: A1-A2–B1
–B2- C1–C2-D1-D2
Es faran 2 fases, la primera acabarà el 31-01-2018 i la segona el 01-06-2018.
A la segona fase es faran nous grups en funció de la classificació de la 1a.
3. Els partits es juguen a 2 sets que es resolen per la mort ràpida. S’adjudica 1 punt per partit jugat i
perdut, 2 punts per empat i 4 punts per partit guanyat. Els partits no jugats es consideren nuls i es posa
un zero als jugadors. Els partits guanyats per WO sumaran 4 punts.
4. Els partits s’han de jugar al Club Tennis Vic.
5. En el cas que una parella hagi intentat reiteradament quedar amb la parella contrincant sense èxit,
s’ha de posar en contacte amb l’administrador del grup de la junta.
6. Es donarà per perdut un partit per abandonament de pista.
7. En acabar els partits, és obligatori apuntar els resultats a la butlleta i omplir-la correctament.
8. Les butlletes no degudament complimentades es consideraran nul·les.
9. En cas d’empat a punts al final del campionat, queda 1ª classificada la parella que hagi guanyat més
jocs entre ells.
10. La Junta es reserva el dret de prendre qualsevol decisió pel bé del torneig.
11. TIE BREAK O MORT RÀPIDA:
La primera parella que sumi 7 punts amb un marge de 2, s’anota el joc i el set; en cas d’igualtat s’allarga
el joc fins a aconseguir aquests marge. El jugador a qui correspongui a servir ho fa pel primer punt i el
seu contrari serveix pels punts dos i tres; a partir d’aquí, cada parella serveix alternativament per dos
punts consecutius fins a decidir el joc i el set.
Els serveis es fan a partir del primer punt i s’alterna des dels quarts dret i esquerre, començat pel dret.
Les parelles canvien de costat cada sis punts, i també en acabar el
<< Tie Break Game>>.
En el cas que es procedeixi a jugar un altre set, començarà a servir la parella que ha restat el 1er punt
del Tie Break.
Qualsevol suggeriment o queixa la podeu fer arribar al vostre grup de whatsapp que serà
administrat per un membre de la Junta.

