REGLAMENT TORNEJOS:
-Si un jugador es lesiona en un partit de campionat (open,masters,dobles) , i aquest no
pot finalitzar el partit , la victoria serà per l´altre jugador, independentment de quin fos
el resultat en el moment de la lesió.
-En partits inacabats per falta de temps o bé per causes metereòlogiques, els 2
jugadors s´han de ficar d´acord per finalitzar el partit i la junta diu que el partit es
reprendrà amb el mateix marcador que hi havia abans de la interrupció. Ara bé en cas
que els 2 jugadors vulguin jugar un partit sencer novament o començar el darrer set ho
podran fer , però sempre i quan tots dos jugadors hi estiguin d´acord, en el moment
que un dels jugadors no hi estigui d´acord prevaldrà el reglament de la junta i per tant
el partit es continuarà amb el mateix resultat que hi havia.
-En cas que els 2 jugadors involucrats no es fiquin d´acord per jugar el partit inacabat,
s´ha de comunicar a la junta el problema, aleshores la junta prendrà alguna solució.
-Sempre que una pilota sigui dubtosa durant un partit, el punt s´haurà de repetir. En
cas que algun dels jugadors es negui a repetir el punt o marxi de la pista significarà la
victòria per l´altre jugador.

REGLAMENT RÀNKING
-Una lesió produïda en un partit de ranking els 2 jugadors podrán finalitzar el partit un
altre dia, ja que desde la junta considerem que al no ser partits de eliminatòries els 2
jugadors poden fer l´esforç de quedar un altre dia ja que el semestre es llarg i dóna
temps per finalitzar el partit. Si acaba el semestre i el partit no s´ha finalitzat , la
victòria serà pel jugador que no estava lesionat.
-Un jugador lesionat no pot sota cap concepte donar els punts als rivals pel sol fet de
no poder jugar els partits; es a dir que només es podran sumar punts de ranking amb
partits jugats, però mai sense haver ni començat el partit, ja que que aquells
jugadors que si han jugat els partits i han aconseguit la victòria quedarien perjudicats
-En cas que dos jugadors al finalitzar el semestre quedin amb els mateixos punts, el
jugador que en el partit disputat entre ells va guanyar anirà per sobre de l´altre
jugador, cosa a tenir en compte alhora de pujar o baixar de grup.

-En cas que es produeixi un triple empat de punts, el criteri que estableix la junta per
decidir l´ordre vindrà determinat en primer terme pel resultat entre tots tres implicats
i en cas que així no es pugui desempatar, es mirarà el balanç global de sets (diferència
entre guanyats i perduts) i si així i tot continua havent- hi empat finalment es mirarà el
balanç de jocs (diferencia entre jocs guanyats i perduts.

Puntuació rànking:
-Recordeu que cada partit guanyat suma 3 punts , i els perduts 1
-Jugador lesionat tot el trimestre rep 2 punts , així com els seus rivals de grup (així es
compensa pel fet de jugar TOTS un partit menys).
-Jugador que es lesiona però ha jugat al menys 1 partit de rànking, rebrà els punts que
tingui dels partit/s jugats. Els rivals de grup que no hagin jugat amb ell no en rebran
cap.
-Cap jugador pot apuntar-se una victòria sense haver començat a jugar un partit (
encara que el rival estant lesionat us digui que us l’ apunteu), aixo seria perjudicial per
aquells jugadors que a la pista han guanyat.
-Grups de rànking amb menys de 6 jugadors: Rebran 2 punts extres per tal de
compensar el fet de ser menys jugadors. En cas de ser 5 jugadors rebran tots 2 punts.
En cas de ser 4 jugadors en rebran un total de 4 punts. Sempre que es pugui en
aquests grups s´igualaran en quan a nombre de jugadors.
-Partits inacabats amb empat a un set, no sumarà cap punt per cap jugador, els partits
s´han de finalitzar , ni que sigui amb un tie break!!!
-Jugador que es retira del rànking és compensarà als jugadors del seu grup amb 2
punts si aquest no ha fet cap partit. Si n´ha disputat algun els demés jugadors no en
sumaran cap. El jugador que es retira del torneig ocupa una les places de descens i en
el següent trimestre la seva plaça serà coberta per un altre jugador.

