
 
 

  
 

  
  

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 (2009-2010)   Aleví (2007-2008)  

3. La inscripció a cada diumenge es tancarà el divendres anterior a les 16.00, per tal de poder 

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

4. Dins de cada franja, cada jugador farà tres canvis de 25 minuts. Les modalitats de joc poden 

ser tant individual com de dobles.  

5. 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. 

6. Es faran diferents tipus de classificació en funció dels resultats de cada jornada.  

7. 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. 

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

9. 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. 

10. 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. 

11. 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.  

12. 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/

