INFORMACIÓ I REGLAMENT
III GRAN TORNEIG NOVATILU
èLa normativa de classificació i de les fases dels grups està especificada a la pàgina
d’informació de cada lligueta i grups.
èEls partits es jugaran a 2 sets + Super tie-break a 10 punts en cas d'empat a sets.
èEs puntuaran: partit guanyat: 3 punts, derrota 2-1 (super tie-break): 1 punts, partit perdut
(2-0) :0 punts.
èEls resultats es podran veure actualitzats cada 2-3 hores a la web del club.
www.fomentesports.com De la mateixa manera també s'aniran penjant fotos del torneig
tant a la web com a la pàgina de Facebook del Foment d'esports de Tona.
èAl finalitzar cada partit s'han de personar a la taula d'organització almenys 1 membre de
cada parella a donar i anotar el resultat i retornar les pilotes del partit.
èEls jugadors s'han de personar a la taula d'organització abans de cada partit per fer
saber que estan disponibles per jugar. Els partits s'entren a pista quan hi són presents els 4
jugadors.
èA la finalització de cada partit els jugadors han d'intentar acostar-se el més ràpid
possible a la taula d'organització per donar la possibilitat d'ocupar pista amb següent
partit pel bé del torneig. Entre tots hem d'ajudar a que tot rodi a l'horari prèviament
establert.
è En cas d'empat a punts a la fase de grups, es mirarà l'enfrontament individual entre ells.
En cas de triple empat a punts, es tindrà en compte la difarència de sets o finalment la
difarència de jocs per determinar la posició de cada parella.
è El temps per l'escalfament de cada partit és de 5-7 minuts.
èUn cop montats els horaris dels partits no s'acceptaran canvis tret que sigui una causa
realment important i justificada. Per això és important que a l'inscripció les parelles anotin i
facin saber si tenen alguna restricció horària important.

Esperem que disfruteu al màxim d'aquest gran torneig.
Ho fem tot amb molt esforç i molta il.lusió.
Salut i bon pàdel!

