
 
NORMATIVA LLIGA DE TENNIS 2019-2020 

 
1. Socis: El Club Tennis Celrà organitza la Lliga i només es per als socis del club. 
 
2. Preu / regal: El preu d’inscripció per a la lliga de tennis és de 10€ per temporada. Amb el 

preu de l’inscripció, inclou una camiseta amb el logo del club. 
  

3. Inscripció: Els socis es poden inscriure mitjançant el correu electrònic del club 
(infoclubtenniscelra@gmail.com), via missatge / whatsapp al responsable de la lliga, David 
Romero (620.370.551) i, per últim, mitjançant Albert Roca, entrenador del club. 

 
4. Grups / jugadors a l’inici: L’ordre en els grups vindrà marcat per les inscripcions i per la 

classificació dels grups de l’any passat. Si hi ha nous jugadors, aquests començaran des de 
l’última posició / grup.  

 
5. Període: La lliga de tennis s’iniciarà el dia 23 de setembre de 2019 i finalitzarà el dia 24 de 

maig de 2020. La lliga es dividirà en 5 períodes: 
 
23/09/19 a 03/11/19 

  11/11/19 a 22/12/19 
  07/01/20 a 16/02/20 
  24/02/20 a 05/04/20 
  13/04/20 a 24/05/20 
 

6. Durant els dies que hi ha entre períodes, es publicarà a la web del club 
(www.clubtenniscerla.cat) i s’enviarà per correu electrònic i per el grup de whatsapp, els 
resultats dels partits disputats de l’anterior període, els quadres per al període següent i 
l’actualització del rànquing Masters8.  

 
7. Quadres: Els grups seran reordenats al finalitzar el període, segons els punts obtinguts per 

cada jugador dins el termini marcat. Els dos primers classificats de cada grup pujaran a un 
grup superior i els dos últims classificats de cada grup baixaran a un grup inferior.  
 

8. Grups: Es repartiran els jugadors inscrits en grups. A cada grup hi haurà 5 jugadors, 
excepte l’últim grup, que podrà ser de mínim 4 jugadors i màxim 8. Durant el període, els 
jugadors hauran de jugar contra les resta de components del grup. 

 
9. Horari de partits i reserva de pista: Els jugadors quedaran en entre ells per disputar el 

partit i reservar la pista. Es recomana reservar 2 hores per a poder acabar el partit.  
  

10. Sistema de puntuació de partit: El partit és farà a 2 sets. Hi haurà desempat a Super tie-
break a 10 punts. El jugador guanyador del partit, és el que guanya els 2 sets o, per altra 
banda, guanya 1 set i el Super tie-break.  

mailto:infoclubtenniscelra@gmail.com
http://www.clubtenniscerla.cat/


 
11. Arbitratge i pilotes: Els jugadors s’arbitraran ells mateixos durant el partit i es posaran 

d’acord amb quines pilotes es jugarà.  
 

12. Sistema de puntuació de la Lliga: De cada partit disputat, el guanyador s’endurà 2 punts i 
el perdedor 1 punt. En cas de no jugar un partit durant el període (sigui per el motiu que 
sigui), NO sumarà cap punt. En cas de baixa prolongada, mirar els punts 20 i 21. 

 
13. Comunicació de resultats: Els resultats s’han d’enviar dins el termini establert. El resultat 

del partit s’ha de comunicar al Club mitjançant el correu electrònic 
(infoclubtenniscelra@gmail.com), via missatge / whatsapp a David Romero (620.370.551). El 
missatge l’envia un dels dos jugadors o tots dos, sempre i quan accepten els dos jugadors 
com a resultat cert. 

 
14. Empat de punts: En cas d’igualtat de punts en el quadre un cop s’ha acabat el període, 

s’aplicaran els següents criteris: 
 

1. Resultat del partit entre els jugadors empatats a punts. 

2. Número de partits jugats. 

3. Número de sets guanyats/perduts entre els jugadors empatats a punts*. 

4. Número de jocs guanyats/perduts entre els jugadors empatats a punts*. 

* Només es tenen en compte els partits entre els jugadors empatats. 

15. Masters8: Durant la Lliga, es realitzarà una classificació amb el sumatori de punts obtinguts 
a cada un dels períodes. Els 8 primers classificats per punts al finalitzar la lliga, disputaran el 
Masters8. Aquest, és un quadre final (quarts, semifinals i final). Aquest quadre es realitzarà 
durant el mes de maig / juny segons disponibilitat dels participants.   
 

16. Masters8 classificació: En la classificació de Masters8, les puntuacions es prorrategen 
segons al grup en que estiguis: 
 
Grup A: els punts valen el 100%. 
Grup B: els punts valen el 90%. 
Grup C: els punts valen el 80%. 
 
I així successivament... 
Per exemple: un jugador que obté 8 punts al grup A, equivalen a 8 punts al Masters8, en 
canvi, un jugador que obté 8 punts al grup B, equivalen a 7,2 al Masters8. 
 
L’últim grup, pot variar el prorrateig segons el nombre de jugadors que hi hagi. 
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17. Masters8 classificació: Si hi ha una igualtat de punts en la classificació, s’aplicaran els 

següents criteris: 

 

1. Número total de partits jugats. 

2. Resultat dels partits entre els dos jugadors empatats a punts. 

3. Número de sets guanyats entre els jugadors empatats a punts. 

4. Número de jocs guanyats entre els jugadors empatats a punts. 

 

18. Masters8 quadre: Si hi ha una renúncia per qualsevol motiu (renúncia, lesió, ..), en disputar 

el quadre final de Masters8, es seguirà l’odre de la classificació per a cobrir la vacant. 

 

19. Premis: El guanyador de la Lliga i els dos finalistes del Masters8, rebran els trofeus 

pertinents durant el dia de la final.  

 

20. Absència prolongada: En cas de que un jugador no jugui cap partit durant dos períodes 

consecutius, es donarà de baixa automàticament de la Lliga de tennis. Si la absència es per 

lesió (més d’un mes de durada), un cop estigui recuperat i torni a la lliga, es mantindrà dins 

del grup en que estava en el moment de la baixa per lesió*. Si la absència es injustificada o 

no vol seguir a la lliga, el jugador NO manté la seva posició dins la lliga i/o grup en que 

estava. 

 

* Es reorganitzaran els grups un cop entri el jugador de baixa. Si en el moment de la baixa 

tenia suficients punts per a quedar-se al grup, quan torni a jugar romandrà en el seu grup. Si 

no tenia punts en el moment de la baixa, començarà en el grup inferior.  

 

21. Baixa / lesió prolongada: Quan un jugador està de baixa (s’entén com a baixa amb la 

duració mínima d’un mes) i no pot acabar el període, s’ha d’informar al responsable de la 

lliga. Tots els jugadors del seu grup obtindran 2 punts automàticament (indistintament si han 

jugat amb ell o no i el resultat del seu partit). Els resultats dels partits no jugats serà 6/0  6/0. 

El jugador de baixa, no obtindrà cap punt. 

 

22. Acceptació: Els jugadors accepten la normativa de la Lliga de tennis. En cas contrari, s’ha 

de manifestar abans de jugar.  

 

23. Normativa: Aquesta normativa podrà ser canviada en tot moment per el responsable de la 

Lliga, per a millorar-ne la organització.   

- CLUB TENNIS CELRÀ - 


