
 

III LLIGA SOCIAL ABSOLUTA 
DE TENNIS 2017 
 
REGLAMENT 
 

§ La competició es disputarà entre els mesos d’Abril a Juliol en dues fases 
diferenciades i es obert a tots els jugadors/res a partir de 13 anys (nascuts l'any 
2003 i anteriors). 
 

§ Els partits es disputaran al millor de tres sets amb joc decisiu -tie break- a 7 punts. 
 
§ Primera fase / lligueta: de l’1 d'abril al 28 de maig de 2017 
  

El dia 28 de maig es la data límit per l'acceptació de resultats i els partits 
pendents de jugar no puntuaran 

 
§ Es formaran categories per grups homogenis segons nivell i es jugarà amb sistema 

de lliga a una volta - tots contra tots- on s'establiran segons classificació els jugadors 
pels quadres finals.  
 

§ Els partits jugats i perduts de la primera fase (lligueta) donaran 1 punt i els guanyats 
3 punts. 

 
§ Els partits no jugats no donaran punts. 

 
§ En cas d’empat a punts entre jugadors una vegada s’ha acabat el període de la 

primera fase, es tindrà en compte, en primer lloc el resultat de la confrontació directa 
i després el diferencial de jocs guanyats / perduts dels jugadors implicats .  

 
§ Segona Fase / eliminatòries: del 28 de maig al 29 de juliol de 2017 

 
Es donarà un termini de dos caps de setmana per disputar cada eliminatòria i 
estarà fixat en el quadre de joc la data d’inici de cada partit. 

 
§ Es disputaran les eliminatòries del quadres finals on s’ajuntaran en un quadre els 

primers i segons de grup de 1ra i 2na divisió i en unaltra quadre els tercers i quarts 
també de 1ra i 2na divisió. Es seguirà el mateix procediment amb la resta de 
divisions. 
 



 

§ Els quadres de la fase d'eliminatòries seran formats per un cap de sèrie en cada 
quadre, sortejant-se la resta de jugadors. 

 
§ Es programaran els partits per els caps de setmana (dissabtes i diumenges ) en tot 

cas els partits es poden posposar i recuperar-los entre setmana de comú acord entre 
els jugadors abans de la data programada per a la següent ronda i prèvia 
comunicació al Jutge Àrbitre.  

 
§ El Jutge Àrbitre es reserva la facultat d'aplicar l'W.O al jugador no presentat el dia i 

hora del partit. 
 

§ Els quadres de resultats, la programació dels partits i l'ordre de joc serà fixat 
setmanalment en la cartellera del Club i en la web www.tennismonterols.cat  

 
§ Jutge Àrbitre: Lluís Bosch 
 

 
       
 

  
 

  
 
 
 
 


