Normativa 9è Torneig Primavera
FORMAT DE COMPETICIÓ
Tots els partits de fase de grups i fase de quadre a vuitens i quarts de final, es jugaran a 9 jocs
sense diferència de dos, és a dir, la primera parella que arribi a 9 jocs guanya.
Les semifinals i les finals, es jugaran al millor de 3 sets. En cas d'arribar al 3er set, aquest es jugarà
amb un super tie-break a 10 punts, sense diferència de dos, és a dir, la primera parella que arribi a 10
punts guanya.
Els partits seran amb punt d'or, és a dir, no hi ha avantatges. En el 40/40, qui guanyi el punt, guanya
el joc. La parella que resta, decideix a qui dels dos ha de fer-ho.

PUNTUACIÓ DEL TORNEIG:
Cada partit guanyat sumarà 3 punts. Cada partit perdut sumarà 1 punt.
En cas d'empat en la classificació, la parella que tingui millor diferència de jocs a favor seu serà la que
passi, és a dir, la suma i resta de jocs a favor i jocs en contra. En cas que també hi hagi empat en jocs,
prevaldrà l'enfrontament directe entre les dues parelles. Si hi hagués més de dues parelles
empatades a jocs i enfrontaments directes, es decidiria amb una moneda al joc de cara i creu.
En cas que una parella no es presenti al partit, serà desqualificada del torneig.
Si la parella arriba 20 minuts tard sense motiu justificat de l'hora acordada, l’organització podrà
donar el partit com a perdut i el resultat serà de 9-0.

CLASSIFICACIÓ
Es classificaran per a la fase eliminatòria les dues millors parelles de cada grup, a totes les categories.

FUNCIONAMENT
Arribar 10 minuts abans de l’inici del partit i dirigir-se a la taula d’organització.
A l’acabar el partit, la parella guanyadora, haurà de portar les tres pilotes i informar del resultat a la
taula d’organització.

GENERAL
Tot jugador haurà de comportar-se de manera educada tant si està jugant un partit com si no. Els
comportaments, actituds i gestos agressius o antiesportius dels jugadors, que es considerin
d'especial gravetat, podran ser sancionats amb la desqualificació del torneig.
L'organització es reserva el dret a modificar la normativa i horaris en qualsevol moment, si ho
considera oportú.

