
 
 

Normativa  

Triangular Xpress de Tennis 
 
 

1. Descripció general de la competició 
 

1.1 Edats i Categories: 
1.1.1 Taronja (Sub 10) 
1.1.2 Verd (Sub 14) 

 
1.2 Dimensions de la pista 

1.2.1 Categoria Taronja – 18m x 6m 

 
 

1.2.2 Categoria Verd – 23m x 8m 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.3 Pilota 
1.3.1 Categoria Taronja – pilota TIP taronja 

 
 

1.3.2 Categoria Verd – pilota TIP verd 

 
 

1.4  El Club “Seu” 
1.4.1 La Jornada es disputa al club “Seu”, on aniran tots els equips a jugar els seus partits. 
1.4.2 Tots els equips seran seu d’una jornada. 
1.4.3 El club seu serà el responsable de dinamitzar la Jornada. 
1.4.4 Els monitors dels altres clubs ajudaran com a voluntaris a dinamitzar l’activitat si es necessari. 

 
1.5  Equips 

1.5.1 Estaran formats per un mínim de 6 i un màxim de 8 jugadors 
1.5.2 Els equips poden ser mixtes 

 
1.6 Horari 

1.6.1 Es decidiran les dates de les Jornades abans de començar la competició 
1.6.2 L’horari de cada Jornada serà estipulat pel club “Seu” 
1.6.3 Aquest horari no podrà ser estipulat entre les 13:30 i les 15:00h. 
 

1.7 Ordre de Joc 
1.7.1 L’Ordre de Joc de cada Jornada serà realitzat pel club “Seu”. 
1.7.2 Haurà de ser realitzat abans de divendres a les 19h. 
1.7.3 Els equips hauran d’enviar el nom dels jugadors participants a la Jornada, abans de dijous a les 

19h. 
 

1.8 Partits 
1.8.1 Cada Jornada contarà amb 5 torns de partits. 
1.8.2 Cada torn serà de 25’ 
1.8.3 4 torns de partits individuals i 1 torn de dobles 
1.8.4 El partit finalitzarà passats els 25’.  
 

1.9 Puntuació 
1.9.1 La puntuació serà igual que la d’un partit de Tennis convencional (15, 30, 40, Joc...) 
1.9.2 No hi haurà SETS, per tant es disputaran JOCS fins a finalitzar el temps 
1.9.3 El Jugador que obté un major nombre de JOCS serà qui guanya el partit. 

 
1.10 Preu 

1.10.1 Preu inscripció per equip: 30€ 
 


