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• La data d’inici del torneig serà el divendres 30 de setembre a les 19 h.

• La durada del torneig serà de 5 caps de setmana (si les condicions meteorològi-
ques ho permeten).

• La inscripció serà individual i a través de l’APP o presencialment a la recepció del 
Club.

• Dates d’inscripció de l’1 d’agost al 22 de setembre.

• Serà una competició per equips en format eliminatori, amb quadre principal y 
quadre de consolació.

• Els equips estaran formats per tres jugadores i tres jugadors i tindran un ca-
pità. Tant els equips com el capità seran formats i seleccionats per la direcció del 
Club.

• Cada jornada estarà composta per tres enfrontaments, el mateix dia i a la ma-
teixa hora.

• Les jornades estaran compostes per un partit masculí, un de femení i un de 
mixte. La formació estratègica de les parelles serà tasca dels capitans, podent-se 
variar cada jornada.

• Els partits seran a dos sets complets i en cas d’empat es farà un super tie-break a 
10 punts amb diferència de 2.

• Tots els jocs es disputaran amb punt d’or. En el partit mixte, es sacarà sempre 
sobre la parella del mateix sexe.

• Les jornades es disputaran en divendres, dissabte o diumenge, per afavorir la dis-
ponibilitat dels equips. No es podran fer canvis de partits.

• Es farà una Festa final de torneig amb entrega de premis i aperitiu.

• Límit d’inscripcions de 96 jugadors, 48 dones/noies 48 homes/nois.

• Límit d’edat 16 anys.

• El preu de la inscripció serà de 25 €. Es destinaran 5 € íntegres a una donació.

• Jutge àrbitre: Matias Brazzola 676896939 / Jordi Fuentes 650 42 33 22.
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