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NORMATIVA LLIGUES DE TENNIS SOL I LLUNA 
 
 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ  
- Ser soci del Cercle Sabadellès 1856 
- Tenir 16 anys 

 
CATEGORIES 
-      Masculí i femení individuals 
 
PREU INSCRIPCIÓ 
- El preu de la lliga és de 20€ per jugador/a. 

 
ALTES I BAIXES 
- Aquesta primera temporada serà el Comitè Organitzador qui decidirà els grups de la 

primera fase. 
- Per a poder mantenir l’estructura de grups de 4-5 jugadors, les noves altes seran 

incorporades en el moment que l’organització cregui més oportú. 
- Primerament es tractarà de cobrir les baixes amb les noves incorporacions per nivells. 

 
COMPETICIÓ 
- Lliga mensual amb grups de 4 o 5 jugadors i un sistema d’ascensos i descensos per fase.  
- Grups de 4 jugadors. El jugador guanyador de la fase pujarà dos grups, el segon classificat 

pujarà un grup, el penúltim classificat baixarà un grup i l’últim baixarà dos grups.  
- En el grup de cinc jugadors el tercer es mantindrà en el mateix grup. 
- Normativa Grup 1: el segon i tercer classificat baixaran un grup i l’últim baixarà dos grups. 

En el cas de cinc jugadors el segon es mantindrà, el tercer i el quart baixaran un grup i 
l’últim dos grups. 

- Els partits es jugaran a tres sets, disputant com a tercer set un tie-break a 7 punts amb 
diferència de 2. 

 
SISTEMA DE PUNTUACIÓ 
 

RESULTAT PUNTUACIÓ 

Partit guanyat 2 sets a 0 4 punts 

Partit guanyat 2 sets a 1 4 punts 

Partit perdut 2 sets a 1 2 punts 

Partit perdut 2 sets a 0 1 punt 

 
- En cas d’empat a punts entre dos jugadors, decidirà el partit jugat entre ells.  
- Si hi ha més de dos jugadors implicats, se sumaran el sets a favor. En cas d’haver-hi un 

altre empat, se sumaran els jocs a favor i en contra (els tie-breaks guanyats sumaran 2 
jocs). 

 
ENTREGA DE RESULTATS 
- Una vegada acabat el partit, els dos jugadors/es hauran de passar 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. 

- Si l’acta no està signada per ambos jugadors/es, el partit es considerarà com no jugat.  
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- Si un dels dos jugadors no es presenta al partit i no avisa a l’oponent, el guanyador del 
partit serà el jugador que s’ha presentat. El jugador que sí que s’ha presentat haurà de 
signar l’acta i entregar-la a la Recepció del Club. 

- 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.  

 

PARTIT NO JUGAT 
- En cas d’un partit no jugat, al final de la fase, l’organització donarà el partit per no 

disputat i no donarà punts a cap jugador. 

- EL JUGADOR QUE FACI WO SERÀ DESQUALIFICAT DE LA LLIGA.  
- IMPORTANT | LES BAIXES PER LESIÓ HAURAN DE SER NOTIFICADES PER ESCRIT A LA 

RECEPCIÓ DEL CLUB. 

 
HORARIS I PARTITS 
- Els partits es podran disputar de dilluns a diumenge. 
- Les pistes s’hauran de reservar amb un dia d’antelació a la Recepció del Club. Les pistes 

que no s’hagin reservat quedaran a la disposició dels socis. 
- Disposició de pistes: 

o SOL | De dilluns a divendres el Club reservarà 6 pistes en els horaris de les 13.00, 
14.00 i 15.00 hores. 

o LLUNA | De dilluns a dijous el Club reservarà 6 pistes en els horaris de les 19.00, 
20.15 i 21.15 hores. 

- Els caps de setmana no hi haurà reserva de pistes. 
- Tots dos jugadors tindran la mateixa obligació de trucar al seu contrincant. 

 
INICI DE LA LLIGA 
- Començarà el 16 d’Octubre. 
- Els jugadors tindran 3/4 setmanes per jugar cada fase: 

o 1a fase – Del 16 d’octubre al 10 de novembre 
o 2a fase – Del 13 de novembre al 8 de desembre 
o 3a fase – Del 11 de desembre al 13 de gener 
o 4a fase – Del 15 de gener al 16 de febrer 
o 5a fase – Del 19 de febrer al 16 de març 
o 6a fase – Del 19 de març al 27 d’abril 
o 7a fase – Maig/juny. Quadres de 14 a 16 jugadors per eliminatòries amb consolació. 

Dels quadres per eliminatòries sortiran els guanyadors de les lligues 2017-2018. 
 
INFORMACIÓ DELS RESULTATS 
Podeu consultar els resultats en el panell informatiu del Club i a la web del Cercle 
(www.cerclesabadelles.cat)  
 
SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS 
Els jugadors que desitgin formalitzar qualsevol consulta o suggeriment, podran fer-ho per 
correu electrònic a escoladelcercle@cerclesabadelles.cat 
 

- Jutge àrbitre de les lligues | Bruno Barrientos Ruiz 
- Comitè | Marc Domingo i David Segarra  
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