45e CAMPIONAT SOCIAL C.T. RIBES 2017-2018
REGLAMENT
1. Aquest campionat està adreçat a jugadors i jugadores de totes les categoríes. Nomes s`hi poden inscriure els/ les Socis/Socies
i alumnes de l`escola del Club Tennis Ribes
2. La inscripció no es considerarà efectiva fins efectuar-ne el seu pagament, i sigui aceptat per l`organització.
3. Les proves es regiràn pels reglaments de la R.F.E.T. i la F.C.T.
4. Qualsevol modalitat que no reuneixi un mínim d´inscripcions, pot ser anul.lada.
5. Majoritàriament els partits es jugaran els dissabtes, diumenges i festius i també
alguns partits entre setmana, en els horaris que establexi la Organitzció.
6. Els jugadors es comprometen a respectar els horaris designats per la Organització.
La modificació d`horaris previ consentiment del Jutge Arbitre, obliga a anticipar el partit.
7. Els partits es jugaran per eliminatòries al millor de tres sets. S'aplicarà “Tie-Break” en tots els sets.
Si es juga fase de lliga el tercer set serà substituit per un super"Tie-Break"a 10 punts.
8. És obligació de tot jugador conèixer el ordre de joc, aquest serà comunicat a la pag. web del Club amb
un mínim de dos dies d'antelació.
9. Si passats 15 minuts de l'hora assenyalada, un jugador no es troba a la pista, ja equipat,
s´aplicarà rigorosament W.O., i no s'atendrà cap tipus de reclamació.
10. La organització només proporcionarà pilotes noves per els partits de les finals i semis. Per tots els altres partits les pilotes seràn aportades
per els propis jugadors i hauràn de tenir un bon estat de conservació i bot.
11. Qualsevol problema que es pugui originar, serà sotmès a la consideració dels Jutges Arbitres
i la seva decissio serà inapelable
12. Els participants donen el seu acord a que el seu numero de telefon es pugui facilitar a els altres participants
13. La participació en aquesta competició implica l'acceptació de les normes anteriors.

