
 

 

REGLAMENT RÀNKING 2019-2020 
 

 

NORMATIVA GENERAL 

1. El rànquing mixt i femení començarà a partir de l’1 d’octubre 
2. Constarà de tres fases dividides entre octubre i juny.  
3. La participació és oberta a tots els socis/es del club i es tancarà abans de l’inici de cada fase.  
4. Per participar es pot formalitzar la inscripció a través de la web (www.ctnsc.org)  
5. La classificació inicial es farà en funció de com va acabar la temporada passada.  
6. En cas de no haver participat en l’edició anterior o parella nova, serà decisió de l’organització la 

situació de la parella, segons el nivell.  
7. En aquesta classificació, s’establiran uns grups perquè es puguin enfrontar tots contra tots dins 

dels terminis de cada fase.  
 

PERIODES I FORMAT DE JOC 

1. Cada període tindrà un temps establert per jugar-se. Durant aquest temps, hi haurà un calendari 
de partits marcats entre tots els jugadors de cada grup.  

2. En cada grup, es calendaritzarà que tots els jugadors juguin contra tots, en format round-robin.  
3. Per jugar els partits, s’haurà de reservar la pista segons normativa de reserves del soci.  
4. Al acabar, s’apuntarà el resultat al final de cada partit a recepció piscina.  
5. Els resultats es podran seguir actualitzats en l’aplicació de XPORTY del campionat.  

 

ELS PARTITS 

1. Tindran una durada de 60 minuts i s’haurà de jugar a les instal·lacions del club, dins de l’horari 
establert pel règim intern.  

2. Es jugarà a 9 jocs. En cas d’empat a 8 jocs, es farà un tiebreak a 7 punts, amb avantatge de 2 
punts.  

3. El WO s’aplicarà al cap de 15 minuts de no haver-se presentat sense justificació (a priori o 
posteriori).  

4. S’hauran de jugar, com a mínim, la meitat de partits més un que cada jugadors tingui programat.  
Per exemple: en un grup de 10 participants, cadascú té programat 9 partits, per tant 
s’hauran de jugar com a mínim 5 partits en cada fase.  

5. En cas que a final de cada fase no es compleixi aquesta normativa en algun participant, 
l’organització es reserva el dret de baixar de categoria al jugador, analitzant cada cas de manera 
personalitzada.  

6. Si per lesió no s’han jugat la meitat dels partits, tal i com indica el punt 5, al final de la fase es 
procedirà a cancel·lar tots els partits del jugador lesionat, per tal de ser el més just amb la resta 
de components del grup.  

7. Tot participant que durant un període de temps determinat no pugui jugar cap partit per un 
motiu de força major, haurà de comunicar-ho al jutge àrbitre per evitar ser sancionat per 
defecte.  

8. El participant que es retiri enmig d’un partit, se li donarà el partit per perdut, sempre que la 
parella contrària hi estigui d’acord. 

9. En cas de no acabar el partit, per motius meteorològics, es donarà per vàlid el resultat que sigui 
en el moment, sempre que s’hagin jugat un mínim de 7 jocs; si no s’haurà de fer el partit un altre 
dia, abans del tancament de cada període.  

 
 
 

http://www.ctnsc.org/


 

 

 
10. En cas d’empat a punts entre jugadors:  

- Guanyarà el jugador que en l’enfrontament directe hagi guanyat. 
- En cas d’empat en l’enfrontament directe, guanyarà qui tingui el joc-average global a 

favor. 
- Si segueix l’empat, es valorarà qui tingui més jocs a favor.  

 
11. En cas d’empat entre tres o més jugadors al final de cada fase:  

- Guanyarà qui tingui millor joc-average. 
- De continuar l’empat, qui tingui més jocs a favor. 

 

INSCRIPCIONS 

Es pot fer una inscripció a cada fase, just abans del termini d’inici de la mateixa. S’informarà 
degudament a la nostra web www.ctnsc.org   
El cost de la inscripció és de 15 €. (5€ per fase). En cas de retirar-se i no seguir jugant en alguna fase, es 
cobrarà la part proporcional.  
 

PUNTUACIÓ 

El sistema de puntuació és:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
CONTACTE AMB EL JUTGE ÀRBITRE 
Podreu contactar amb el jutge àrbitre per correu electrònic (manu.navas@ctnsc.org) o per WhatsApp 
(633676087).  
 

Tota situació que no estigui en aquest reglament, es decidirà segons la direcció del club, atenent al 
sentit comú i esportiu. 

a) 3 punts per partit guanyat (si el partit no s’ha acabat per fora de temps, es 
donarà per guanyador  el  jugador  que en aquell moment vagi per davant 
al marcador.  

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