
 
 

  
 

  
  

NORMATIVA LLIGA SOCIAL JUVENIL 

1. L’horari de la Lliga serà els diumenges marcats als díptic informatiu de 17.00 a 18.30.  

2. Es dividirà en 4 categories:  

Benjamí (2008-2009)   Aleví (2006-2007)  

Infantil (2004-2005)   Cadet-Júnior (2000-2003)  

3.  Cada categoria, a excepció dels benjamins, estarà dividida en masculí i femení, realitzant-

se així una classificació separada.  

4. La inscripció a cada diumenge es tancarà el dissabte anterior a les 13.00, per tal de poder 

organitzar bé l’ordre de joc de cada jornada. Té un preu de 6€ per jornada.  

5. Dins de cada franja, cada jugador farà dos partits de 45 minuts o d’un set de duració.  

6. Es farà servir el sistema de puntuació habitual, amb punt d’or en tots els jocs i tiebreak final 

en cas d’empat a 6 jocs. 

7. De cara a la classificació, cada jugador sumarà els jocs realitzats durant els dos partits. 

8. L’ordre de joc de cada diumenge el tindreu el mateix dia de la jornada. La organització us 

informarà de la pista de joc i us proporcionarà les pilotes per jugar. 

9. A cada pista es podran realitzar dos partits simultanis. Es jugarà un punt d’un partit i després 

de l’altre, intercalant els dos partits. Cada jugador haurà de portar només el seu resultat.  

10. Sempre que es termini un partit, es portarà el resultat a l’organització, així com les pilotes.  

11. Sempre que els inscrits sigui parells, es jugaran els dos partits de cada diumenge amb un 

contrincant de la mateixa categoria. En cas que no ho siguin, l’organització realitzarà un 

emparellament amb dos inscrits de diferents categoria, amb l’objectiu que ningú es quedi 

sense jugar cap jornada. En aquest cas, el jugador de categoria inferior tindrà una puntuació 

extra per cada joc que faci. 

12. Altre excepció en cas d’imparells, serà que un mateix jugador jugui contra dos contrincants, 

amb resultats separats. L’organització informarà del funcionament en cas que sigui 

necessari. 

13. Totes les classificacions, així com els resultats de cada jornada, els podreu seguir a la nostra 

web www.ctnsc.org, dins de l’apartat Seccions Esportives/Tenis/Lliga Social.  

14. L’organització es reserva el dret de modificar aquesta normativa, en benefici de tots els 

participants. 

Atentament,  

 

L’organització de la Lliga Social Juvenil 

http://www.ctnsc.org/

