Normativa Americana Tennis
1.

Objectius i introducció
1.1. Establir un rànquing mitjançant una lliga organitzada en diferents grups, intentant agrupar els jugadors de similar nivell
de joc.
1.2. Només podran apuntar-se els socis del Club de Tennis Torredembarra.
1.3. El nombre de participants per grup serà mínim de 8 participants i màxim de 10.
1.4. Hi haurà les següents modalitats d’Americana:
1.4.1. Americana Individual (categoria masculina i femenina)
1.4.2. Americana de Dobles (categoria masculina i femenina)
1.4.3. Americana de Dobles Mixtes
1.5. Els trofeus i premis s’entregaran el dia del sopar del Club.
1.6. Perquè la inscripció sigui efectiva és necessari haver abonat la totalitat de la quota d’inscripció corresponent.
1.7. Un cop finalitzada la inscripció, s’entén que l’inscrit coneix i accepta la normativa d’obligat compliment.

2.

Inscripcions
2.1. La organització establirà un termini d’inscripció.
2.2. Qualsevol inscripció efectuada fora d’aquest termini no té garantitzada la seva participació en l’activitat.
2.3. En cas d’ésser acceptada per la organització, es tindrà en compte el següent:
2.3.1. Se li podrà aplicar una penalització econòmica.
2.3.2. No podrà optar a reptes i/o altres opcions de promoció interna.
2.3.3. S’inscriurà a l’últim grup i/o nivell

3.

Modalitat de joc
3.1. Els partits es jugaran al millor de dos sets (amb tie-break). En cas d’empat a un set, es jugarà un tie-break a 10 punts
amb diferència de dos enlloc d’un tercer set regular. El temps de joc serà d’una hora i quart amb un escalfament màxim
de 5 minuts.
3.2. En el cas de no finalitzar el partit durant l’horari previst, els participants hauran de fixar data i hora per a la conclusió del
mateix, que s’haurà de jugar dins el termini fixat pel calendari.
3.3. El torneig s’efectuarà per sistema de lligueta.
3.4. Puntuació :
3.4.1. Partit guanyat:
3 punts
3.4.2. Partit perdut 0 sets a 2:
0 punts
3.4.3. Partit perdut 1 set a 2:
1 punt
3.4.4. Partit guanyat per WO:
3 punts
3.4.5. Partit perdut per W.O injustificat:
- 2 punts
3.4.6. Partit perdut per W.O justificat:
0 punts

4.

Reglament
4.1. Funcionament general:
4.1.1. La parella situada en primera posició de l’ordre d’encreuaments de cada jornada, té l’obligació de trucar a l’altra
parella i concertar el partit abans no acabi el diumenge de la primera setmana, en cas de no fer-ho l’altra parella
podrà aplicar-li W.O.
4.1.2. Es poden avançar partits, anotant el resultat en el full de la jornada en curs indicant a quina jornada correspon.
4.1.3. Les dues parelles es responsabilitzen de que el resultat quedi anotat correctament.
4.1.4. Les decisions del jutge àrbitre són inapel·lables. En cas de que el jutge àrbitre fos part implicada al conflicte,
decidirà la comissió esportiva.
4.2. Duració de les jornades
4.2.1. La duració de totes les jornades serà la indicada al calendari (de dilluns de la primera setmana a diumenge de la
segona. Els partits es podran jugar a la tercera setmana extra sempre i quan les dues parelles estiguin d’acord.

4.2.2. En casos excepcionals el jutge àrbitre podrà perllongar la duració de les jornades.
4.3. Els W.O
4.3.1. Passats 15 minuts de l’hora establerta pel partit, la parella present podrà aplicar W.O.
4.3.2. La falta de resultat en el full de la jornada corresponent implicarà W.O. sense penalització de punts per a les dos
parelles.
4.3.3. Es comprovarà que tots els partits s’hagin jugat. En cas d’existir un resultat però que no hi hagi constància per
part de la organització de que el partit s’hagi jugat s’aplicarà W.O. sense penalització de punts a les dos parelles.
4.3.4. Una parella podrà retirar un W.O. sempre dintre de la jornada corresponent. Si posteriorment aquest partit no es
juga tindrà validesa el W.O. inicial.
4.3.5. Els partits s’han de jugar a les pistes del Club de Tennis Torredembarra.
4.4. Les pilotes
4.4.1. Es jugarà amb les pilotes que els jugadors vulguin si hi estan tots d’acord.
4.4.2. En cas que hi hagi discrepàncies, prevaldrà les que marqui la FCPàdel en l’any en curs.
4.4.3. Si una parella es presenta sense pilotes ha d’acceptar les del seu contrincant o en tot cas adquirir-ne unes de
noves. Aquestes últimes tindran preferència.
4.5. Lesions i jugadors suplents:
4.5.1. Lesions (solament aplicable les Americanes Individuals)
4.5.1.1. En cas de lesió justificada d’algun dels jugadors, el partit podrà ser aplaçat si els dos jugadors estan d’acord.
El temps límit per jugar aquesta jornada serà l’últim dia de la temporada regular
4.5.2. Jugadors suplents (solament aplicable les Americanes de Dobles)
4.5.2.1. Es podrà fer servir un jugador suplent en cas de lesió o motiu degudament justificat dintre del termini de la
jornada aportant qualsevol documentació o prova que ho confirmi.
4.5.2.2. La substitució podrà ser de manera permanent o temporal. En cas de ser temporal, el jugador suplent haurà de
jugar un mínim de dos jornades encara que el jugador substituït ja estigui recuperat.
4.5.2.3. El termini de les jornades es mantindrà igual, no hi haurà opció d’endarrerir les jornades afectades.
4.5.2.4. El jugador/a suplent haurà de ser participant de la lliga i ha d’estar situat a qualsevol categoria inferior a la del
jugador substituït), excepte en el cas de l’últim grup que podran agafar qualsevol jugador del mateix grup.
4.5.2.5. Un mateix jugador podrà únicament ser el suplent d’una parella durant les diferents jornades.
4.5.2.6. Es pot fer ús del jugador suplent a les fases finals (semifinals i final). En cas de les guanyar les semifinals amb
el jugador suplent, aquest també haurà de jugar la final.
4.5.2.7. Els mèrits obtinguts (punts, ascensos, etc) pel jugador suplent s’aplicaran sempre sobre el jugador titular.
5.

Classificació
5.1. Els jugadors classificats en 1er i 2on lloc del seu grup pujaran automàticament de grup ocupant les dos últimes posicions
i quedaran lliures de baixar en cas d’existir reptes al seu nou grup al campionat següent.
5.2. Els jugadors classificats en última i penúltima posició (A) de grup baixaran automàticament al grup inferior ocupant les
dos primeres posicions d’aquest, excepte en el cas que el promocionador (B) de descens del seu grup perdi la promoció.
Llavors aquest (B) serà el primer del grup inferior i ells (A) ocuparan la 2a i la 3a posició. Cal tenir en compte també el
punt 6.2
5.3. Les parelles que no hagin disputat 1/3 part dels partits (3 W.O.) quedaran en l’ultima posició del grup tinguin els punts
que tinguin.
5.4. En el cas que una parella pugi de grup i aquesta es desfaci pel campionat següent, perdrà la posició guanyada i cada
jugador es col·locarà al lloc que li correspongui d’acord amb la seva puntuació particular.
5.5. La parella que es retiri de la competició quedarà en última posició i els seus resultats no es comptabilitzaran.
5.6. La classificació quedarà establerta de la següent manera:
5.6.1. Punts aconseguits
5.6.2. Resultat entre l’enfrontament de les parelles empatades a punts
5.6.3. Diferència de sets
5.6.4. Diferència jocs
5.7. Congelació dels punts durant una temporada:
5.7.1. Sempre s’haurà de sol·licitar abans que finalitzi el període d’inscripció de l’Americana en la qual es vol participar.
5.7.2. Només ho podràn sol·licitar aquelles parelles en les quals les dues participants estiguin embarassades.
5.7.3. Perquè la congelació de punts sigui vàlida, caldrà:

5.7.3.1. Abonar la quota d’inscripció de l’edició de l’Americana en la qual es vulgui congelar els punts.
5.7.3.2. Que les dos membres de la parella tornin a inscriure’s juntes en la següent edició.

6.

Màster Final
6.1. Els 4 primers classificats de cada grup es classificaran pel Master que es disputarà entre els mesos d’Abril i Juny i la
seva duració serà màxim d’una setmana.
Si qualsevol dels 4 primers classificats no pot disputar aquest màster passarà a la cinquena parella com a classificada.
6.2. Els campions de lliga regular , seran campions independentment del seu resultat al Màster: és a dir tindrem Campions de
la fase regular i tindrem campions de màster, amb premis independents.

7.

Reptes interns
7.1. Els reptes interns, es jugaran abans d’acabar la temporada.
7.2. Podran jugar els reptes interns qualsevol parella guanyadora del seu grup.
7.3. Es podrà realitzar el repte a qualsevol dels grups existents.
7.4. El repte intern consisteix en establir (per sorteig) un partit entre la parella reptadora i un dels 3 pitjors amb ranking del
grup que ha reptat a enfrentament directe.( l’ordre el marcarà l’arribada del mail pel repte, el primer que repta jugarà
amb l’últim del grup reptat, el segon amb el penúltim i el tercer amb el tercer per la cua ).
7.5. Si el reptador guanya el repte es col·locarà en la posició del que ha reptat.
7.6. En cas de no passar el repte la parella tindrà una penalització de 5 posicions en el rànquing que ocupi en el moment de la
inscripció. Si ja està inscrit en l’últim grup passarà a la última posició del grups.
7.7. La parella reptada en el cas de guanyar blindaria la seva posició independentment dels reptes que es juguin per damunt
d’ells, es a dir, aquesta parella no baixaria en cap cas.
7.8. La rella que ha estat reptada, en cas de perdre baixarà una posició, podrà baixar mes posicions si els altres reptats del
seu grup han blindat la seva plaça.
7.9. Només es podran jugar 3 reptes per grup. En cas d’haver-hi més peticions de reptes per un grup, podran accedir-hi els 3
primers que ho sol·licitin.

8.

Reptes externs
8.1. Podran jugar els reptes externs qualsevol soci del Club que no hagi participat en la edició anterior, ja siguin nous els dos
membres de la parella o només un d’ells.
8.2. Es podrà realitzar el repte a qualsevol dels grups existents.
8.3. El repte intern consisteix en establir (per sorteig) un partit entre la parella reptadora i un dels 3 pitjors amb ranking del
grup que ha reptat a enfrentament directe.( l’ordre el marcarà l’arribada del mail pel repte, el primer que repta jugarà
amb l’últim del grup reptat, el segon amb el penúltim i el tercer amb el tercer per la cua ).
8.4. Si el reptador guanya el repte es col·locarà en la posició del que ha reptat.
8.5. En cas de no passar el repte la parella tindrà una penalització de 5 posicions en el rànquing que ocupi en el moment de la
inscripció. Si ja està inscrit en l’últim grup passarà a la última posició del grups.
8.6. La parella reptada en el cas de guanyar blindaria la seva posició independentment dels reptes que es juguin per damunt
d’ells, es a dir, aquesta parella no baixaria en cap cas.
8.7. La parella que ha estat reptada, en cas de perdre baixarà una posició, podrà baixar mes posicions si els altres reptats del
seu grup han blindat la seva plaça.
8.8. Només es podran jugar 3 reptes per grup. En cas d’haver-hi més peticions de reptes per un grup, podran accedir-hi els 3
primers que ho sol·licitin.
8.9. En cas de no passar el repte la parella tindrà una penalització de 5 posicions en el rànquing que ocupi en el moment de la
inscripció. Si ja està inscrit en l’últim grup passarà a la última posició del grup.

9.

Casos concrets
9.1. Qualsevol altre situació que es pugui donar durant el campionat i que no estigui reflectida al reglament serà estudiada pel
jutge àrbitre o la comissió esportiva si aquest és part implicada.

10. RANKING INTERN TDB

10.1. Aquest any hi ha una gran novetat. Cada torneig del TDB , estarà valorat amb una sèrie de punts i aquests tindran un
ranking intern per tots els socis que els juguin.
Els 3 millors jugadors masculins i femenins rebran un premi , conforme han estat els 3 millors jugadors de l’any del Club (
bronze, plata i or ) .
La puntuació de cada torneig la trobareu a la Pàgina web del Tennis Torredembarra.
Un cop acabat l’any , la puntuació es reiniciarà de 0.

11. Disposicions Finals
Amb la inscripció i/o participació en aquesta activitat, tots els participants coneixen i accepten la present normativa, així
com resten informats del següent:
En compliment de la LOPD 15/1999 li informem que les dades personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer
responsabilitat del Club Tennis Torredembarra, amb domicili social Carrer Rosella s/n (Torredembarra), amb la finalitat de
gestió i administració de socis, usuaris i serveis prestats pel club, així com l’enviament per qualsevol mitjà de
comunicacions
relatives
a
les
activitats
pròpies
del
Club
Tennis
Torredembarra.
Tret que hagi manifestat la seva oposició al tractament de la seva imatge, vostè autoritza al Club de Tennis Torredembarra
la utilització i reproducció de les imatges obtingudes en les activitats organitzades pel Club, amb finalitats divulgatives i/o
promocionals. En el cas de menors d’edat, el consentiment s’entendrà atorgat per la persona que autoritza la inscripció.
Li informem que al facilitar les seves dades, vostè presta el seu consentiment perquè el Club Tennis Torredembarra pugui
tractar-les d’acord amb les finalitats abans descrites. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
dirigint-se, per escrit i acreditant la identitat, al domicili social esmentat anteriorment.
Els qui subscriuen coneixen i accepten les bases de participació i la normativa aplicable, que resten disponibles a
www.tennistdb.cat
El club pot limitar o restringir en qualsevol moment el nombre d’inscripcions

