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Data d’inici :  a partir del 25 de setembre  
 

 La inscripció és oberta a tots els socis/es del Club i es tancaran el 

19 de setembre.  
 

 Per participar-hi heu d’enviar un e-mail a esportiva@ctnsc.org o a 

recepcio@ctnsc.org  amb el nom i cognoms del jugador/a i el Nº. 

de mòbil o telèfon. 
 

 La pista s’haurà de reservar segons les normes del club, es a dir, 

reservar la pista com a soci. El resultat del partit s’apunta i es 

donarà a recepció piscina. 
 

 La distribució del jugadors a cada categoria es farà segons nivell i 

tenint en compte la classificació de l’any passat (juny 2017), i 

també el nombre d’inscripcions fetes. 
 

 

 La primera classificació s’actualitzarà, el 31 de 

desembre 2017, a partir d’aquesta data es determinarà 

les altres rondes, segons les altes, baixes i 

modificacions dels quadres. 

 Es faran grups de 8 o 9 jugadors/es màxim, per així 

tots/totes tinguin més opcions de jugar tots els partits 

del grup assignat.  

 

  Els resultats com les classificacions de cada grup  s’aniran 

publicant cada mes a la WEB del Club. 
 

 Es formaran grups i categories de la següent manera, tenint en 

compte que cada jugador te que jugar contra els components 

del seu grup. (A partir de la 2ª. ronda els grups canviaran 

segons les pujades i baixades de grup) : 

a) . 
 

 Els partits es jugaran a 9 jocs (8/8 tie-break) 
 

  La puntuació serà de la següent forma : 

a) 3 punts per partit guanyat (si el partit no s’ha acabat, es 

donarà per guanyador  el  jugador  que en aquell moment 

vagi per davant al marcador.  
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b) 2 punts a cada jugador, si el partit no s’ha pogut acabar 

per l’hora de pista i estava empatat 

c) 1 punt  per partit perdut 

d) 0 punts  per el jugador  no presentat 

e) 0 punts  a cada jugador  si el partit no s’ha jugat. 
 

 En cas d’empat a punts a la classificació, es decidiria de la 

següent manera : 

a) Empat entre dos jugadors : el resultat entre ells ; si han 

empatat, diferencia general entre jocs a favor i en contra; 

si segueix l’empat, qui hagi guanyat més jocs; si l’empat 

segueix, qui hagi perdut menys jocs; finalment,  per 

sorteig. 

b) Empat entre tres o més jugadors : punts en els partits 

entre ells; si segueix l’empat, diferencia general entre jocs 

a favor i en contra; si segueix l’empat, qui hagi guanyat 

més jocs; si l’empat segueix, qui hagi perdut menys jocs; 

finalment per sorteig. 

 

FASE FINAL:   
 

Per concretar. 

 

 

 

PREU D’INSCRIPCIÓ: 15,00 € PER JUGADOR/A 


