
 

MATINAL 30 DE DESEMBRE 2018 

NORMATIVA  

 Inici de la Matinal a les 9h.  

 Tots els participants han d´estar 5 minuts abans de  l´hora marcada per 

l´organització per jugar el partit a la pista corresponent. 

 Partits de 25 minuts. 

 Cada jugador/ es  jugarà 4 partits de grup de 25 minuts. 

 Només cal fer 1 minut de piloteig per iniciar el partit.  

 Al acabar els 25 minuts l´organització farà sonar el senyal acústica 

“xiulet”  que indica que s´ha acabat  el partit.  

 En cas d´estar avantatge i sonar el  senyal s´acaba el punt en joc però  

no s´acaba el joc.  

 Els jocs que faci cada jugador a cada  partit de 25 minuts  serà els punts 

que se li comptabilitzaran. 

 És obligació de tots  els jugadors/ es anar a la taula de l´organització i 

informar del resultat un cop finalitzat el partit.  Si es tenen  dos partits 

seguits poden anar a donar el resultat un cop finlitzat el segon partit 

 A l´inci de la jornada s´ha de fer afectiva l´import de la inscripció a la 

recepció del club. 9€/ socis i 12€ no socis. 

 Amb el tiquet de la inscripció hi ha  inclòs un entrepà mini de botifarra i 

un café amb llet. 

 El millor jugador/a de cada grup farà una Final al acabar la fase de 

lligueta. 

 Maculí A. Passen a la final els 4 millors jugadors. 

Masculí B1.  Primer  millor jugador de cada grup. 

Masculí B2.  Primer  millor jugador de cada  grup i entre els 3 grups el 

millor segon. 

Femení A.  Primera  millor jugadora  de cada grup. 

Femení B1. Primera millor jugadora de cada grup. Al tenir el B1 cinc  

grups, la jugadora amb millor puntuació, farà la final amb una jugadora 

del grup A al grup A. 

Femení B2. Primera millor jugadora de cada grup. 

 En cas de doble o triple empat es farà a sorteig qui passarà a la final. 

 Cal que tothom faci un bon ús de les instal.lacions i que regni el fairplay 

tant a dintre com a fora de la pista 

 Gràcies i molta sort a tots i totes !! 
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