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CAMPIONAT SOCIAL ABSOLUT 2022 
(Sistema Repte) 
En aquest nou format del Campionat Social Absolut 2022, guanyar et permetrà 
pujar posicions al rànquing i perdre defensar la teva posició .  

La teva posició final i la teva categoria de joc només dependrà dels teus 
resultats.... 

El Repte es disputarà en categories absolutes masculina, femenina. Es dividirà en 
dues fases: 

1. Fase de reptes marcats. Del 19 de març al 22 de maig 
On l’organització marcarà una llista de jugadors/res segons nivell de joc, amb 
els partits a disputar. 
A. Partits per guanyar/defensar 1 posició 
B. Partits per guanyar/defensar 3 posicions 
C. Partits per guanyar/defensar 5 posicions 
D. Partits per guanyar/defensar 7 posicions 
E. Partits per guanyar/defensar 9 posicions 

 

La primera sèrie serà la A, seguida de la B i així successivament.  El jugador/ra 
que guanyi sempre jugarà per pujar, i el/la que perdi ho farà per defensar la 
posició. 

Poc a poc, cada jugador/ra s’anirà col·locant en el lloc que li pertoqui pel seu nivell 
de joc, en principi i si no sorgeix cap imprevist es jugaran 5 sèries. 

 
2. Fase final. Del 28 de maig al 26 de Juny 

On s’establiran grups de vuit jugadors/res segons l’ordre de classificació de la 
fase 1, per realitzar els quadres finals de cada categoria. 

Un cop finalitzada la fase dels reptes marcats es jugaran els quadres finals de 
la següent manera: 

A. Els jugadors/res que finalitzin entre la primera i la vuitena posició del 
rànquing jugaran a 1a categoria. 

B. Els jugadors/res que finalitzin entre la novena i la sizena posició del 
rànquing jugaran a 2a categoria. 

C. Així successivament fins completar la llista final de jugadors/res.  
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Mecànica de partits 

El llistat de cada sèrie es penjarà a la cartellera i a la web del Club. Els partits es 
marcaran per jugar els caps de setmana i s’hauran de jugar en les dates previstes de 
cada sèrie (15 dies). 

Es poden modificar les dates i horari dels partits de comú acord entre jugadors/res, en 
cas contrari guanyarà el jugador/ra que estava disposat per jugar el dia i hora 
programat en l’ordre de joc. 

En cas de que es produeixi el canvi caldrà reservar pista . 

Tots els partits es jugaran a 2 sets + super tie-break a 10 punts. Una vegada finalitzat 
el partit, els jugadors/res hauran de donar el resultat a recepció. 

El jugador/ra serà el/la responsable de controlar la seva classificació, en cas de 
qualsevol modificació ho haurà de comunicar al Jutge Àrbitre abans de la confecció del 
següent ordre de joc. 

 

Baixes 

Quan algun jugador/ra causi alguna baixa, el seu lloc quedarà descobert. Així, a la 
parella que li toqui jugar contra ell/ella guanyarà el partit. D’aquesta forma no es 
desvirtua la classificació i qui hagi guanyat el partit anterior seguirà jugant per pujar i 
qui l’hagi perdut jugant per defensar, sense que repercuteixin les altes o les baixes. 

Aquest procediment seguirà així fins que es pugui omplir el buit amb una nova 
inscripció i que l’organització consideri que té el nivell similar per ocupar aquesta plaça 
en la classificació. 

Per qualsevol situació que no contempli aquest reglament, l’organització decidirà 
inapel·lablement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programació de dates 



tennis 

1a Fase 

Les dates de les sèries poden modificar-se degut a les inclemències meteorològiques 
o disponibilitat de pistes. 

1a jornada: del 19/03 al 27/03 ........................................ sèrie 1 posició 

2a jornada: del 02/04 al 10/04 ....................................... sèrie 3 posicions 

3a jornada: del 16/04 al 24/04 ....................................... sèrie 5 posicions 

4a jornada: del 30/04 al 01/05 ....................................... sèrie 7 posicions  

5a jornada: del 07/05 al 15/05 ....................................... sèrie 9 posicions 

 

 

2a Fase – Quadre final 

La fase final es jugarà el cap de setmana del 28 de maig al 26 de juny. 

 

 

Inscripcions 

Les inscripcions es faran a la recepció del Club fins el dia 14 de març de 2022. 

El preu de la inscripció és de 22 euros.  

S’entregarà una dessuadora a tots els inscrits. 

Premis per als guanyadors/res. 

 

 

 


