
RÀNQUING TDB 
 

NORMATIVA I TAULES DE PUNTUACIÓ. 
 
 Amb motiu de premiar la fidelitat dels socis del club, a partir d’octubre de 2019 es 
posa en marxa el rànking TDB. Amb aquest sistema el que volem aconseguir és premiar 
als socis que més inverteixin en els nostres seveis i activitats. Per aquest motiu a partir 
d’octubre 2019 i fins el 30 de juny de 2020, tots els esdeveniments, torneigs i resta de 
serveis que tinguin un cost pel soci estaran bonificats amb punts que serviran per estar 
més amunt en el rànquing. El dia 30 de juny de 2020 es tancaran les llistes i els primers 
situats tindran premis directes i entre la resta es sortejaran diferents productes. 
 
 ¿Com funciona? Durant el període comprès entre octubre de 2019 i el 30 de juny 
de 2020, per cada euro gastat en les instal·lacions del club, s'otorgaran els punts 
equivalents. Amb aquests punts es confeccionarà un rànking, que una vegada arribada la 
data del 30 de juny de 2020 es tancarà i en el sopar del club que es fa al juliol es 
repartirán els premis. 
 
 ¿Qui pot participar? Tots els socis de les nostres instal·lacions, sense importar 
l’edat, i del qual tinguem totes les dades complertes, o sigui, nom complert, telèfon i mail. 
Tothom participarà en el mateix rànking. 
 
 ¿Com puc inscriure'm? És automàtic, una vegada tinguem la fitxa ben creada, 
només farà falta que cada vegada que es realitzi la despesa s’identifiqui a recepció. 
 
 ¿Quan comença? Octubre de 2019. Entraran dins d’aquesta classificació els actes i 
tornejos que s’hagin estat preparant durant el setembre i segueixin en octubre. 
Americanes, escoles, equips, etc. 
 
 ¿Fins quan? El dia 30 de juny es tancarà el rànquing i es treurà el llistat definitiu a 
l’inici de juliol, es publicaran aquestes llistes per si hi hagués algun error es deixarà una 
setmana per que la gent pugui revisar-les, i al sopar del club es procedirà a fer el 
repartiment dels premis i sortejos. 
 
 ¿Classificacions publicades? Les classificacions actualitzades s'aniran fent 
mensualment, podeu comptar que a mesura que se celebrin esdeveniments, s'aniran 
actualitzant. 
 
 ¿Quins premis hi ha? Com a mínim hi haurà 3 premis directes, que correspondran 
als 3 primers classificats del rànquing i entre els restants socis del rànquing se sortejaran 
diferents productes. Durant el transcurs del període es treballarà per poder augmentar el 
nombre de premis, per aquest motiu La Direcció es reserva el dret a poder enviar circulars 
actualitzant aquestes normes i dades. 
 
 ¿On dirigir-me pels dubtes que pugui tenir? Per qualsevol dubte o aclariment, i 
alguna altre preocupació us podeu dirigir via mail a oneirab.tennistdb@gmail.com, on 
s'haurà d'explicar el dubte i en la major brevetat possible se us contestarà. 
 
 Per un correcte funcionament el club es reserva el dret de poder canviar la 
normativa, per poder-la ajustar i poder evitar possible conflictes en un futur. 
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