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REGLAMENT CAMPIONAT PARES I FILLS 

 
Material: 

 Roba d'esport. 

 Sabatilles llises o de tennis. 
 
Raqueta: 

 Si no teniu una pròpia us en facilitarem una. 
 
Durada dels partits: 

 Els partits es faran per temps d'aproximadament 20 minuts . 
 
Tipus de pilota: 

 DUNLOP PRO → RAFA NADAL 

 HEAD SILVER → NOVACK JOCKOVIC 

 HEAD TIP 2 → ROGER FEDERER 
 
Format de la competició: 

ROUND ROBIN La competició es jugarà en 2 fases : 
Fase 1 → Fase lligueta (Tots contra tots) 
Fase 2 → Fase FINAL ( Semifinal + Final / Quart & tercer lloc) 

 
MIDA DE LA PISTA i TIPUS DE SERVEI 
 
RAFA NADAL 

 Pista completa 

 Traient per dalt 
NOVACK DJOCKOVIC 

 ¾ de pista 

 Traient per dalt 
ROGER FEDERER 

 Pista de minitennis 

 Traient per baix 
 
Es jugaran dobles, la parella estarà composta pel pare/mare i pel fill.  
 
Es formaran grups de 4 parelles màxim dintre de cada categoria. Per exemple dintre de la categoria RAFA NADAL 
podem haver més d'un grup de 4 parelles màxim cadascun. 
 
 

PUNTUACIÓ 
 
Grup RAFA NADAL & NOVACK DJOCKOVIC 
 
La forma de jugar serà idèntica a un partit professional és a dir 15, 30, 40, avantatge, JOC, etc. 
La puntuació de cada partit es farà sumant cada joc guanyat com a punt: 

 Si hem quedat 2 jocs a 1, un equip es durà 2 punts i l'altre 1 punt. 

 Si hem quedat 2 jocs a 0 i estàvem 15 - 30 , es sumaran els jocs i la part proporcional, és a dir en aquest 
cas un equip s'emportarà 2,25 punts i l'altre es portarà 0,50 punts. 
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Grup ROGER FEDERER 
 
La forma de jugar serà de punt a punt, és a dir 1, 2, 3 , .... fins que s'acabi el temps quan això succeeixi 
s'acumularan els punts aconseguits a la puntuació de cada equip. 

 Si el partit ha quedat 15 a 12, un equip es durà 15 punts i l'altre 12 punts. 
 
El servei s'anirà canviant un torn per jugador. 
 
En finalitzar la lliga tots contra tots, es comptaran els punts fent una classificació que dividirà cada grup d'una 
mateixa categoria en 2 parts (GRUP A i GRUP B). 

 

GRUP A 
Parella 1 

Parella 2 

GRUP B 
Parella 3 

Parella 4 
 

 
 

 

Parella A 
GRUP A 

Parella B 

Parella C 
GRUP B 

Parella D 
 

 
A partir d'aquest moment es jugarà un quadre eliminatori (SEMIFINAL & FINAL), el 1r vs 2n, el 3r vs  4t i viceversa. 
 

Parella 1 Finalista  

Parella B  CAMPEÓN 

Parella 2 Finalista  

Parella A   

 
Així mateix es jugaran Tercer i Quart lloc. 
 

Parella 3 Possible 4t  

Parella D  Tercer 

Parella 4 Possible 4t  

Parella C   

 
 
Només en el cas d'haver pares que no tinguin amb qui jugar o nens que no tinguin amb qui jugar, s'ajuntaran per 
formar una parella sempre que estigui aprovat per l'equip organitzatiu. 
 
Finalment, és imprescindible que anem a passar-ho bé i amb esperit esportiu. 
Sort a tots i que guanyi el millor . 
 
Juan Carlos Quijije Sánchez 
Coordinador Escola Tennis 
Club Tennis Torredembarra 
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