38è CAMPIONAT COLLA MATINERA
Us donem la benvinguda al 38è Torneig de la Colla Matinera.
Comencem un nou torneig, que esperem que sigui per totes un motiu de passar-ho bé jugant a tennis,
amb esportivitat i ganes de disfrutar a l’aire lliure.
Bon campionat a totes.
REGLAMENT:
1) Al llarg de la competició es donaran un total de 4 punts d’or repartits en dues dates (dos
punts per data), les assenyalades a la classificació de cada grup, sempre i quan s’hagin fet tots
els partits fins la data assenyalada.
2) Si les jugadores es posen d’acord, es podran avançar partits.
3) Si una jugadora es retira per voluntat pròpia, lesió, etc...perdrà tots els punts com també
quedaran anul·lats els de les jugadores que hagin jugat amb les retirades. La jugadora retirada
haurà de comunicar-ho a la responsable del seu grup i la junta decidirà el manteniment
d’aquesta en el grup en funció de la causa de la retirada.
4) Es donarà per perdut un partit per causa de lesió o abandonament de pista. Tot i que es pot
reprendre el partit si les jugadores es posen d’acord per finalitzar-lo un altre dia sense que
s’alteri el resultat.
5) La jugadora inscrita en primer terme al calendari és la responsable de contactar amb la seva
contrincant. També té la obligació de portar les pilotes.
6) Els partits es juguen a dos sets que es resolen per la mort ràpida. S’adjudicarà 1 punt per
partit jugat i perdut, 2 punts per partit jugat i empatat i 4 punts per partit jugat i guanyat.
7) En cas de desacord entre jugadores per concretar la data del partit, la Junta es reserva el dret
d’assenyalar dia i hora per la celebració d’aquest. Aquest es donarà per nul si el mateix no es
disputa en la data fixada. Si només es presentés una de les jugadores se li atorgaran a aquesta
els 4 punts.
8) En finalitzar el partit, cal anotar a la butlleta que es troba a recepció i complimentar-la
degudament. Les butlletes parcialment o mal complimentades es consideraran nul·les. La
informació quedarà disponible per les jugadores que vulguin consultar-les9) Si han transcorregut 20 minuts de l’hora pactada per començar un partit i la contrincant sense
causa de força major no s’ha presentat, es pot aplicar W.O. d’acord amb la responsable del
grup.
10) En cas d’empat amb punts al final del Torneig queda 1ª classificada la jugadora que hagi
guanyat més jocs entre elles, si continua l’empat guanya la que tingui millor diferència de jocs
totals, i si continua l’empat, la Junta posarà ordre de joc per realitzar el desempat.
11) Les tres primeres jugadores de cada grup pujaran de categoria
12) La jugadora que s’inscrigui per primera vegada a la colla matinera, o que s’incorpora de nou,
es col·locarà al grup que la Junta cregui més oportú.

