Normativa Lliga social club 2018. Tennis.
1. Tots els participants hauran d’estar inscrits previ inici de la competició ( 26/02/2018),
una vegada feta la relació de jugadors, l’organització els distribuirà en grups per nivells
segons criteri dels organitzadors.
2. Tots els participants el dia del primer partit hauran d’abonar 10€ d’inscripció a la
competició que inclou pilotes per jugar tots els partits, que es demanaran a l’oficina de
la secció o al personal de manteniment.
3. Tots els enfrontaments es disputaran a les instal·lacions de la secció de tennis del Club
Gimnàstic de Tarragona.
4. Els partits es disputaran a 2 sets, en cas d’arribar a empat a 1 set es farà un joc decisiu
o tiebreak ( a 7 punts). Els partits no tenen limitació de temps, es disputaran fins a la
finalització del mateix, és necessari anunciar en l’oficina o al personal de manteniment
el tipus de partit que es realitza per evitar problemes d’ocupació de pistes.
5. No es podran disputar més de dos partits de lliga simultàniament dintre de l’horari de
l’escola de tennis , per tal d’evitar una ocupació excessiva de les pistes.
6. Es farà una proposta de jornada que durarà 15 dies, dos caps de setmana inclosos. I es
podrà visualitzar per la pàgina web: www.todotorneos.com . En cas que els dos
participants no es posin d’acord, el jutge de la competició posarà una data per disputar
el partit no jugat en el temps marcat.
7. Es crearà un grup de whatsapp per facilitar la concertació de partits, es prega que
prioritzeu la funcionalitat del canal envers un ús excessiu o no específic. Al canal també
podreu apuntar resultats dels partits, especificant grup, jugadors i resultat.
8. Els guanyadors de cada grup tindran premi i aquells jugadors que aconsegueixin jugar
tots els partits. Es realitzarà una cerimònia de lliurament de premis per als participants
i guanyadors prevista per al 9 de juny de 2018.
9. Per qualsevol dubte, o aclariment dirigiu-vos a les oficines o a Mario Toribio.
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