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Dissabte, 9 de Juliol de 2011
A partir de les 10:00h
Platja de les Avellanes
Categories per edats

Tancament de l’inscripció: 7 de Juliol

Inscripció per parella: 25 €
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Situació de la Platja de les Avellanes a L’Ampolla
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Ir TORNEIG TENNIS PLATJA CIUTAT DE L’AMPOLLA

DATA I LLOC DEL TORNEIG
Dissabte, 9 de juliol de 2011.
Platja de Les Avellanes,  L’Ampolla (Tarragona)
Inici de la competició: 10:00 h. (tots els participants han 
d’estar presents).
Partits finals: a partir de les 20:00 h.

INSCRIPCIÓ DE LES PARELLES PARTICIPANTS
1) Enviar email a: puntdeset@blogspot.com amb les dades
dels dos jugadors. 
 Nom i cognoms dels dos jugadors.
 Menors de 14 anys: incloure la edat i incloure l’auto-
 rització del pare, mare o tutor.

2) Per estar admesos al torneig heu de fer l’ingrés de la quo-
ta d’inscripció (25 euros per parella) al número de  compte de
“La Caixa” 2100-5879-68-0100128764. No oblideu indi-
car els cognoms de la parella participant com a “concepte” a 
l’hora de fer l’ingrés. Tancament de l’inscripció: 7 de Juliol
de 2011.

3) Entregar el comprobant de l’ingres a la organització del
torneig. Es pot entregar fins el dia del torneig abans de les 
10:00 h. No s’acceptaran participants si no es presenta el com-
probant corresponent abans de l’inici de la competició.

NORMES DE LA COMPETICIÓ
Per regla general s’aplicarà el reglament de la Federació Catalana
de Tennis. El podeu consultar aquí: www.fctennis.cat/esportiva/
reglament_fct_TP.pdf

Algunes de les normes reglamentaries bàsiques:
· Camp de sorra de 16 x 8 m.
· Alçada red 1,70 m.
· Pilotes de pressió mitja, homologades per la Federació Catalana
  de Tennis.
· Cada equip el formen dos jugadors.

Durant el joc:
· Si la pilota toca el terra del teu camp, perds el punt.
· Si la pilota toca la linea que delimita el camp, es considera bona.
· No es pot invadir el camp contrari.
· Si un jugador toca la pilota fora dels limits del seu camp, es con-
  tinua jugant.
· Si un jugador toca la red, es punt per l’altre equip.
· Els canvis de camp, es faràn en els jocs impars. Als tie-break, 
   cada sis punts.

El servei:
· Es saca des del darrera de la linea, evitant tocar-la abans de tocar 
   la pilota.
· Solament es pot fer un servei per punt.
· El servei es lliure, a qualsevol punt del camp.
· Es pot sacar per dalt com al tennis, per baix com al padel i/o   
   fent un salt, sense tocar el camp abans de tocar la pilota.
· Si la pilota toca la red i passa es segueix el punt, no es repeteix.
· Els restadors poden colocarse allà on vulgin.

La puntuació:
· Com al tennis, pero en punt d’or al 40 iguals.
· Els tie-break son a 7 punts, en diferencia de 2.
· Es pot substituir el 3r set per un super tie-break a 10 punts   
  en diferencia de 2.

NORMATIvA ESPECIAL PER AqUEST TORNEIG
Per aquest torneig es poden utilitzar pales de padel i de tennis 
platja. Per la categoria de  fins a 14 anys, es pot utilitzar quasevol 
pala de platja. En funció del número de les parelles inscrites, la or-
ganització determinarà:
1) El format en que es disputarà el torneig (quadre, lliga, etc.) 
2) La forma en que es disputaran els partits: 
 Opció A: dos set , en tie-break en cas d’empat a 1 set.
 Opció B: un set  a 9 jocs.
 Opció C: dos mini-sets a 4 jocs, amb tie-break en cas
 d’empat a 1 set.
Cada partit ha de començar 5 minuts desprès de l’acabament 
del partit anterior. L’enderreriment injustificat d’una parella es pe-
nalitzarà amb la pèrdua del partit.
Cada parella participant rebrà de la organització un joc de samarre-
tes de regal que hauran de ser utilitzades durant els partits i durant
l’entrega dels trofeus.
Els jugadors que disputin cada partit seran els responsables del 
bon funcionament del mateix i del arbitratge. La organització pot 
decidir pel motiu que cregi oportú arbitrar qualsevol partit. Els par-
tits finals seran arbitrats per membres de la organització.

NORMES DELS EqUIPS
 Categoria fins  14 anys,  conjuntament  nois i noies. 
 Categoria “open” per  majors de 14 anys.
Depenen del número de parelles inscrites es determinarà si es forma 
una categoria masculina i una femenina.  En aquest cas una pare-
lla mixta jugaria en la categoria masculina.
Sino es posible es farà una sola categoria en la posibilitat que aques-
ta podrà incloure  parelles homes, parelles dones i parelles mix-
tes, totes tres en el mateix quadre.

TROFEUS I PREMIS

ALTRES CONSIDERACIONS
La organització decidira el 7 de juliol (últim dia d’inscripció) les
categories del torneig.
El tipo de quadre es determirarà en mateix dia 7 de juliol.
Aquestes determinacions finals , es comunicaran als jugadors/es
inscrits el dia 8 de juliol, via email.
La organització està autoritzada a fer els canvis que considere
oportuns de cara al ple i bon funcionament del torneig, i no es farà
responsable en cas d’accident i/o lesió.

OPEN                                                  

I.    200 euros i trofeu                  
II.   125 euros i trofeu                  
III.  75 euros i trofeu         
IV.  Material esportiu                   

INFANTIL

I.    Trofeu i material esportiu
II.   Trofeu i material esportiu
III.  Trofeu i material esportiu
IV.  Material esportiu                   


