
I Lliga per equips sèniors “fair play”!



Motiu d’aquesta lliga!

•  Crear una competició lúdica i social per als socis 
dels clubs durant el matins tenen disponibilitat.!

•  Fomentar el “fair play” i esportivitat entre jugadors 
de tennis.!

•  Donar ambient social i espotius als clubs els 
matins.!
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1- Objectiu de la competició:!
L’objectiu de la competició, és el de participar tots els socis dels clubs de la zona de Barcelona i 
Província, que a partir dels 60 anys poden disposar de temps els matins i donen ambient als clubs, per 
tal de  crear ambient social i competitiu entre els clubs.!

2- Categoria jugadors:!
Es podran inscriure jugadors socis de cada club a partir dels 60 anys complerts durant l’any 2019. Els 
equips tindran llista oberta i podran inscriure jugadors cada vegada que un equip ho necessiti, un cop 
informat a l’organització podran jugar a la setmana següent.!
Un mateix jugador NO podrà jugar amb dos equips diferents la mateixa jornada.!

3- Inscripcions:!
En formalitzar l’inscripció del Campionat , el Club acceptarà les condicions establertes pel Club 
Organitzador, així com l’autorització d’utilitzar o difondre qualsevol imatge dels jugadors inscrits.!
 !
Cada club podrà inscriure d’un  a dos equips en funció de la seva disponibilitat de pistes i jugadors. !
Les inscripcions s’hauran de fer al full oficial  de l’organització/campionat, indicant: nom complet, dni 
data naixement, núm. de llicència, noms del capità i sots-capità amb els seus telèfons i correus 
electrònics. !
 !
Els Clubs hauran d’estar afiliats a la F.C.T. i tots els jugadors participants hauran de tenir la llicència 
federativa en vigor. Si hi  hagués algun jugador nou, s’haurà de tramitar i presentar el més aviat possible. !

 !
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4- Pilotes del campionat:!
Mentre l’organització de la lliga no tregui un benefici pel el colectiu de clubs participants, cada club posarà les que 
cregui més convenients en funció dels  interessos interns del seu club (hauran de ser noves o de segona hora).!
Les pilotes,  com qualsevol despesa extra aniran a càrrec del club amfitrió.!

5- Format de joc:!
Aquesta competició es jugarà en format de lliga de tots contra tots i es faran grups  ( en funció dels clubs inscrits). 
Es farà una fase final tipus play off i les finals es jugaran al club organitzador i tot seguit es farà un dinar cloenda i 
repartiment de premis de l’edició en curs de la lliga.!
Les eliminatòries seran de tres dobles. Si es pot es jugaran els tres punts a la vegada.!
L’hora de començar seran les 11:00 dels dimecres i cada capità presentarà les tres parelles que es sortegeran per 
determinar els enfrontaments.!
Els partits seran a dos sets amb tie break i un super tie break a 10 punts en cas d’empat a un set.!
Una vegada finalitzada la eliminatòria els capitans ompliran l’acta dels partits amb els noms dels jugadors i resultats, 
aquesta acta s’haurà d’enviar a l’organització.!
Si en cas de força major una eliminatòria es suspèn ( pluja o altre motiu) i els partits ja han comançat es mantindran 
les parelles enfrontades i no es farà sorteig una vegada es torni a jugar la eliminatòria.!

6- Ajornament de partits:!
Els partits només es podran ajornar per força major, (climatologia, falta de jugadors NO es reflexara com a tal) 
l’equip que no pogués jugar , se li comptarà com a W-O (6/0 6/0), Els 2 capitans hauran d’avisar a l’organització i 
enviar acta del partit ajornat amb W-O a l’equip que ho hagi ajornat i motiu del ajornament.!
Els partits ajornats es recuperaran a les jornades de recuperació del calendari de la temporada o un altre dia entre 
setmana que quedin entre els capitans. !
 Si l’organització detectés que no s’ha recuperat algun partit endarrerit, fixarà una data per disputar l’enfrontament.!
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7- Puntuació:!
Cada partit guanyat comptarà com 2 punt. !
 !
El criteri en cas d’empat a la classificació serà:!
Resultats entre ells. !
Més partits jugats. !
Diferència de sets.!
Més jocs a favor entre ells. !
Menys jocs en contra. !
Més partits guanyats. !
Menys partits perduts.!

8- Calendari:!
Aquest primer any començarem la lliga el mes de febrer ( segons calendari marcat).!
A partir de la temporada 2019/2020 es començarà la primera setmana d’octubre.!

9- Premis:!
Tindran trofeu l’equip campió i el finalista.!
Cada equip se li donaran 6 samarretes  oficials del torneig.!

10- Cloenda del campionat:!
Durant el mes de maig – juny es faran les finals i dinar amb el repartiment de trofeus a l’equip finalista i al 
campió.!

11- Preu de l’inscripció:  !
El preu per equip serà de 350 €, aquets any al ser el calendari mes redüit el preu serà de 250 € i que 
inclou sis samarretes per als jugadors de cada equip.!

 !


