
                                                                             

      LLIGA AMERICANA  DE FRONTENNIS 2015-16 

REGLAMENT: 

Podran participar tots els socis del C.T. Sant Andreu de la Barca. 

Places limitades (25 parelles) per rigorós ordre d’inscripció. 

El sistema de joc serà el següent : Primer es jugarà una fase lliga de “tots contra tots”. La 

segona fase, es classificaran les 4 millors parelles classificades de la fase lliga, per jugar el 

quadre final eliminatori. 

Els partits es jugaran a 21 punts. 

La parella guanyadora del partit sumarà 3 punts, perdedora 1 punt. En cas d’empat a partits 

guanyats, es farà un diferencial de punts.                

S’aplicarà rigorosament el WO passats 15 minuts de l’hora assenyalada del partit. Els WO no 

justificats suposaran un punt negatiu. 

Dos WO no justificats suposarà la desqualificació del torneig. 

Les dates i les hores dels partits estaran exposades al taulell d’anuncis  del C.T. Sant Andreu 

de la Barca a Can Salvi i a la pàgina web del club. 

Les jornades de partits es jugaran de dilluns a diumenge. Cada dilluns es penjarà al panell 

d’anuncis del club els resultats  actualitzats de la jornada . 

Els jugadors tenen l’obligació inexcusable d’assabentar-se de la jornada marcada per jugar el 

seu partit i possar-se en contacte amb la parella rival per marcar dia i hora del partit. Els 

jugadors faran la reserva de la pista a la recepció del club. 

La reserva de la pista es pot  realitzar amb 48 hores d’anel·lació.  

Si les parelles no anul.lan la pista, la parella será sancionada amb 1 punt negatiu. La segona 

vegada será descalificada del torneig. 

Els partits s’han de jugar abans de les 13h del diumenge de la setmana en curs. 

Copa per campions i sots-campions del Torneig. 

El preu d’inscripció és de 6 euros. 

La Comisió Deportiva es reserva el dret de modificar aquest reglament si ho considera 

necessari. 

www.clubdetenissantandreudelabarca.com 

http://www.clubdetenissantandreudelabarca.com/

