89è CAMPIONAT SOCIAL 2018

IMPORTANT

Full d’inscripció

Com a campionat federat, per participar-hi
s’ha de ser soci del Club Tennis Sabadell i
tenir la llicencia federativa corresponent a
l’any en curs (pel club o per qualsevol club
afiliat a la Federació Catalana de Tennis).

DRETS D’INSCRIPCIÓ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
PROVES
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

HOMES
DONES
HOMES +30
HOMES +40
HOMES +50
HOMES +60
HOMES +65
DONES +40
HOMES JÚNIORS
DONES JÚNIORS
HOMES CADETS
DONES CADETS
HOMES INFANTILS
DONES INFANTILS
HOMES NO CLASSIFICATS
DONES NO CLASSIFICADES
DOBLES
HOMES
HOMES +40
DONES
DONES +40
PARELLES MIXTES

PARTITS
Cal ser puntual a l’hora fixada pel partit i no
proposar canvis d’hora i/o de data ja que, a
banda d’ocasionar molèsties a l’adversari,
dificulten la bona marxa del campionat.
S’aplicarà rigorosament el WO passats 15
minuts de l’hora assenyalada.

NOMS I COGNOMS DE LA PARELLA

Una prova: 4 € + Quota federativa
Cada prova més: 4 € + Quota federativa
Quota de la FCT prova individual: 9 €
Quota de la FCT prova dobles: 0 €

89è
Campionat Social

Qualsevol jugador inscrit a més d’una prova
ha d’estar disposat a jugar més d’un partit
setmanal (individual o dobles).

Nom i Cognoms del jugador
....................................................................
Llicència Federativa núm. (imprescindible)
.....................................................................
Observacions:
.....................................................................

Donat el nombre de participants i de proves
previstes no sempre és possible atendre
els canvis sol·licitats.
Només es pot posposar un partit fins abans
de la següent eliminatòria.
Sí però, que es podran avançar els partits
si hi ha acord entre els dos contendents,
amb l’avís previ al jutge àrbitre. Els partits
es jugaran els dies feiners de dilluns a
divendres.

Del 5 de març
al 31 de juliol-2018

La Comissió Esportiva es reserva el dret
d’assenyalar partits a hores en què calgui
llum artificial, si fos necessari, amb les
despeses corresponents a càrrec del Club.

DEFINICIONS

REGLAMENT DE LES PROVES

HOMES + (x) ; És aquell jugador que hagi
complert el (x-1) abans de l’1 de gener de
l’any en què es disputa la prova.

Les proves d’aquest campionat es regiran
pels reglaments de la Reial Federació
Espanyola de Tennis.

DONES + (x) ; És aquella jugadora què hagi
complert els (x-1) abans de l’1 de gener de
l’any en què es disputa la prova.

Per motius de classificació, totes les proves
s’hauran de finalitzar dintre dels terminis
establerts. La comissió serà rigorosa quant al
compliment d’aquesta normativa.

NO CLASSIFICATS: Són proves reservades
per als jugadors no classificats per la
Federació Catalana de Tennis o classificats
fins a G-4 de 3a. categoria. Tanmateix, la
Comissió Esportiva es reserva el dret de
considerar cada inscripció.
DATA TANCAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Les inscripcions estaran obertes fins a les 18
hores del dia 28 de febrer i el sorteig tindrà
lloc el dia 2 de març a les 10 hores a
l’estatge social del club i serà públic.
Qualsevol inscripció rebuda serà considerada
i no podrà ser retirada, malgrat que no vagi
acompanyada de la seva quota d’inscripció
en efectiu. La inscripció serà vàlida i el
jugador, encara que no participi a les proves,
té l’obligació d’efectuar-ne el pagament.
Per tal de considerar-se inscrit, serà
indispensable lliurar degudament omplert el
full d’inscripció, el qual es podrà lliurar
directament a recepció. També s’admetran
inscripcions per telèfon (núm. 93 726 45 00)
o per via mail a recepcio@cts.cat a condició
d’omplir posteriorment el full corresponen i
formalitzar-ne el pagament.

Els jugadors que només puguin jugar a unes
hores determinades podran notificar-lo a
l’apartat d’observacions del full d’inscripció,
sense que això pressuposi cap obligació a
l’hora d’assenyalar els partits. Cap d’aquestes
notificacions, però, no serà considerada en
les dues primeres voltes.
El campionat es jugarà amb pilotes HEAD.

Els jugadors tenen l’obligació inexcusable
d’assabentar-se de l’hora en què han de
jugar el seu partit.
El Club no avisarà particularment.
S’aplicarà rigorosament el WO passats 15
minuts de l’hora assenyalada.
En cas d’ajornament del patit, s’haurà de
jugar abans de la següent eliminatòria (en
aquest cas no es pot reservar pista, la llum,
si cal, va a càrrec dels jugadors i s’aplicarà la
normativa vigent d’utilització de pistes). Si no
fos així el jutge àrbitre aplicarà rigorosament
el WO fins i tot a ambdós jugadors, si és
necessari.
Heu d’acceptar esportivament el WO, si per
algun motiu fos aplicat, i omplir correctament,
sense ometre cap dada, el full d’inscripció.

S’aplicarà el sistema de caps de sèrie.
Les proves es jugaran per eliminatòries i els
partits, al millor de tres sets amb tie-break en
els tres sets.
Hi haurà quadre de consolació a les proves
individuals que tinguin 8 o més inscrits.
En la prova de Sèniors +50, + 60 i +65 els
partits es disputaran a dos sets amb un
joc decisiu de desempat a 10 punts en cas
d’un set iguals.
Formalitzats els quadres, cap addició,
substitució o parella incompleta serà admesa.
L’ordre de joc serà fixat amb la major
antelació possible i s’exposarà en el tauler
d’anuncis del Club.

El jutge àrbitre es reserva el dret d’alterar,
modificar o suspendre qualsevol de les
esmentades condicions, si per cap motiu fos
necessari. El veredicte del jutge àrbitre serà
inapel·lable.
Es considera a tots els inscrits assabentats i
d’acord amb les presents condicions.
Aquest campionat social té prioritat sobre
qualsevol concurs, torneig o campionat no
federat.
Jutge Àrbitre:
JORDI MORRAL I PLANS
Adjunts:
JOSEP MORRAL I MUÑOZ
ANGELS PERICH I DURÁN
YOLANDA CLEMOT I LERENDEGUI

