
 

NORMATIVA LLIGA DE LA LLUNA DE TENNIS 
 

La Lliga de la Lluna, tot i ser una lliga social, volem donar-li el caire de serietat que es mereix. És per això que 

per tal de millorar el seu funcionament, des de la Direcció de la Lliga serem estrictes amb la següent normativa. 

En el moment de la inscripció a la Lliga, doneu per acceptada aquesta normativa i entenem que posareu de la 

vostra part per tal de complir-la.  

Us agraïm per avançat la vostra col·laboració i us desitgem una bona lliga! Visca el Cercle!  

INFORMACIÓ BÀSICA 
- Inici de la competició el 20 de març de 2017. 

- Finalització de la competició el 2 juliol de 2017. 

- Preu de la inscripció 21€ per jugador/a. 

- Els dies i horaris de competició sortiran conjuntament amb els quadres. 

- Els grups seran entre 8 i 18 jugadors/es. 

- Els partits seran a 2 sets amb tie-break en cas d’empat. El tie-break a 7 punts al tercer set amb diferència 

de 2 punts. 

- Els partits guanyats sumaran 2 punts i els perduts 1 punt. En cas de no presentar-se, seran 0 punts.  

- Els jugadors/es que juguin tots els partits, rebran 2 punts extres en tancar-se la Lliga.  

NORMATIVA 

- Pel bon funcionament de la lliga és important jugar el dia marcat en el calendari. En cas de no poder jugar-

lo, els jugadors/es hauran de posar-se en contacte per fer el canvi d’horari i dia entre ells abans del dia del 

partit. El jugador/a que ajorni el partit, haurà de posar-se en contacte amb l’oponent per recuperar el 

partit. 

- En cas que una jornada quedi ajornada per causes meteorològiques o per necessitat d’un dels jugadors/es, 

es recuperarà la setmana següent. 

- Una vegada acabat el partit, els dos jugadors/es hauran de passar-se per la Recepció del Club a signar l’acta. 

En aquesta acta haurà de constar el nom dels jugadors/es i el resultat del partit. Haurà de ser signada pels 

dos jugadors/es. Si l’acte no està signada per ambdós jugadors/es, el partit es donarà com a no jugat. 

- Si un dels dos jugadors/es no es presenta al partit i no avisa a l’oponent amb temps, el partit serà guanyat 

pel jugador/a que s’ha presentat. El jugador presentat haurà de signar l’acta i entregar-la a la Recepció del 

Club escollint si vol donar el partit per guanyat com a NO PRESENTAT o com a WO.  

- IMPORTANT: EL JUGADOR QUE FACI WO SERÀ DESQUALIFICAT DE LA LLIGA.  
- En cas de lesió d’un jugador/a que hagi fet la majoria dels partits (aproximadament 70%), els resultats i la 

classificació es mantindran i la resta de partits que li manquin se li donaran com a perduts amb dos sets i 

guanyats en 2 sets als seus contrincants, quedant el resultat 6-2 6-2. 

- IMPORTANT: LES BAIXES PER LESIÓ HAURAN DE SER NOTIFICADES PER ESCRIT A LA RECEPCIÓ 

DEL CLUB, JUNTAMENT AMB UN COMPROVANT MÈDIC.  
- Si hi ha dos jugadors/es que no es posen d’acord en el dia i hora per a jugar un partit ajornat, el jutge 

àrbitre serà el responsable de marcar dia i hora de joc. 

- En cas d’empat a punts de dos jugadors/es, decidirà el partit jugat entre ells/es. Si hi ha més de dos 

jugadors/es implicats, se sumaran els sets a favor. En cas d’haver-hi un altre empat, se sumaran els jocs a 

favor i en contra.  

- IMPORTANT: no hi haurà dies de recuperació un cop tancada la Lliga. 
- Un cop finalitzada la Lliga, de cara a la següent edició, de cada grup pujaran i baixaran 3 jugadors/es. 

- Els quadres s’actualitzaran quinzenalment. La setmana 1 quedarà actualitzada la setmana 3 de joc, la 

setmana 2 durant la setmana 4 i així successivament.  

- Des de la Recepció del Club, se us enviaran els quadres amb els e-mails i telèfons del vostre grup. Us 

animem que feu servir aquesta base de dades com a eina per recuperar partits de lliga ajornats o jugar 

partits amistosos en cas de no tenir partit de lliga aquella setmana.  


