NORMATIVA
El sistema de competició està format per:

Fase de lligueta:
- Partit al primer que arribi a 9 jocs en cas d'empat a 8, últim joc.
(Exemple: pots guanyar 9-0 o... 9-8)
- En cas de retard, l'organització es reserva el dret de limitar el temps
dels partits a 45 minuts.
- Un cop completada la fase de lligueta es passarà a una fase de
quadre, tots els participants passessin a aquesta segona fase, on el
sistema és eliminatori.

IMPORTANT

LA PISTA NO ESTA ASSIGNADA
PREVIAMENT, LA PISTA ON ES
JUGA EL PARTIT HO
COMUNICARÁ L’ORGANITZACIÓ.
LA PISTA QUE SURT ALS HORARIS
ES ORIENTATIVA

Fase Final:
A partir de les semifinals, els partits seran al millor de 3 sets, en cas d'empat a un set, el tercer set serà un
súper tie-break a 10 sense diferència de 2.
- El QUADRE DE CONSOLACIÓ, tots els partits es disputaran a 9 jocs.
- La fase de quadre eliminatori començarà el dissabte a la tarda i continuarà diumenge durant tot el dia,
jugant les finals el diumenge a la tarda.

CLASSIFICATS PER LA SEGUENT FASE:
categoria
1a MASCULÍ
2a MASCULÍ
3a MASCULÍ
4a MASCULÍ
3a FEMENÍ
2a MIXTE
3a MIXTE

Quadre Principal
TOTES LES PARELLES
1rs i 2ns de GRUP
1rs i 2ns de GRUP
TOTES LES PARELLES
TOTES LES PARELLES
1rs, 2ns, 3rs, 4ts de GRUP
TOTES LES PARELLES

Quadre Consolació
No hi ha
3rs i 4ts de GRUP
3rs, 4ts de GRUP
No hi ha
No hi ha
No hi ha
No hi ha

- Cada partit guanyat sumarà 3 punts i cada partit perdut sumarà 1, en cas d'empat entre dues parelles del
grup quedarà per davant en la classificació la parella guanyadora entre l'enfrontament directe de les dues.
En cas de triple empat, es comptarà la diferencia de jocs (jocs guanyats – jocs perduts).
- L’organització realitzarà l'ordre de joc, respectant totes les peticions d'horaris, però els partits són a 9 jocs
i podria haver-hi la possibilitat de demora en els horaris.
- L’ organització es reserva el dret de canviar l’horari de joc de la fase final per tal d’assegurar un bon
funcionament del torneig i que es juguin tots els partits.

