
NORMATIVA  LLIGA  TENNIS 2017/18 
És imprescindible que tots els participants tinguem en compte tots els punts de la 
normativa.  

La lliga és un producte dirigit a tots aquells que tinguin disponibilitat i ganes de jugar. 

IMPORTANT. Ara bé, una persona que tingui ganes de jugar però no té disponibilitat, 
millor que no jugui. Com també, una persona que tingui disponibilitat però no té ganes 
de jugar, tampoc hauria de jugar. RECORDEM QUE NO ÉS OBLIGATORI JUGAR 
LA LLIGA. 

1. PUNTUACIÓ 

1.1 Els partits es disputaran al millor de 3 sets. Si hi ha acord mutu es pot disputar 
un súper tiebreak a 10 punts (amb diferència de dos punts) 

1.2 El jugador/a que guanya sumarà 3 punts i el jugador/a que perd sumarà 1 

punt. En cas de que una jugador/a guanyi per lesió, aquest obtindrà els 3 punts  i 
un marcador de 6/3 6/3. El que dona el partit no sumarà cap punt. 

1.3 En cas de que al final de la lliga hi hagi empat prevaldrà en primer lloc la 
diferencia de sets, i si en això també s’empata llavors prevaldrà la victòria en 

l’enfrontament directe. 

2. LESIONS 

RETIRADES 

2.1 Si un jugador/a es retira i ha jugat menys de la meitat dels partits. Els partits 
jugats  no tindran efectes a la classificació. 

2.2 Si un jugador/a es retira i ha jugat la meitat o més de la meitat dels partits. Els 
partits que li queden per jugar els perdrà per 2 sets a 0, i no sumarà el punt per 
haver jugat el partit. Es mantindrà el resultat dels partits jugats. 

2.3 En el cas de que el jugador no hagi disputat la meitat dels partits i per tant hi 
hagi una retirada, se li guardarà la plaça per la següent edició a la mateixa categoria 
depenent de la posició que hagi obtingut a la lliga anterior. Si el jugador va quedar 
entre les 4 primeres posicions la passa edició, se li mantindrà la categoria i es 
modificaran les places de descens, tot reduint-les. (Màxim durant 2 lligues) 

 
2.4  Ara bé, si el jugador no ha quedat entre les quatre primeres posicions, es 
mantindran les places de descens i el jugador descendirà de categoria. En el cas de 
que el jugador aquell any, hagi descendit de categoria i es lesiona, no baixarà de 
categoria ja que representarà que ha quedat a la part de dalt. 

 
2.5 En cas de que el jugador hagi quedat entre les quatre primeres places degut a 
que va ascendir i es lesiona el següent any, no li comptarà l’ascens. Tenint en 



compte que ha quedat entre les quatre primeres posicions però d'una categoria 
menor. 

 

3. LOGÍSTICA  

3.1 El jugador que guanya el partit serà l’encarregat d’entrar el resultat a lligues.ferplay.cat. 
Si aquest no ho pot fer per el motiu que sigui, li ha de comunicar al rival. 

3.2 L’actualització de resultats i classificacions serà amb dilluns i es realitzarà cada quinze 
dies. 

3.2.1  Els resultats que es passin més tard al dia de l’actualització, es comptarà per la 
següent actualització. 

3.2.2  Cada jornada s’actualitzaran els resultats d’aquella jornada o anteriors, mai 
posteriors. 

 

4. ASCENSOS I DESCENSOS 

 A la lliga de primavera 2016/17 es va regular el tema dels ascensos i descensos per fixar 
el mateix número de participants a cada categoria i d’aquesta manera fixar una 
periodització clara i específica a l’hora de la disputa dels partits. 

4.1 Així enguany, hi haurà el següent format a les següents categories: 

Categoria OR: 10 participants 

Categoria PLATA: 10 participants 

Categoria BRONZE: 10 participants 

Categoria COURE: 10 participants o més (depenent número d’inscrits) 

4.3 Els dos primers de cada grup fan ascens directe i el tercer i el quart faran la 
promoció amb el tercer i el quart per la cua d’una categoria superior. 

4.4 Els dos últims de cada categoria ocuparan els llocs de descens directe. 

HI HA CONTINUITAT DE LA LLIGA DE TARDOR AMB LA LLIGA DE 
PRIMAVERA. 

 

 

 



NOVETATS 

5.SÚPER CAMPIÓ 

5.1 Hi haurà un súper campió que serà el que guanyi de la lliga de tardor OR amb 

el que guanyi a la lliga de primavera OR. El campió s’endurà 100€ amb metàl· lic. 

5.1 En cas, de que el campió de les dues edicions sigui el mateix, no farà 

falta l’enfrontament, ja que guanyarà el premi directament. 

6. TERMINI PER JUGAR PARTITS 

6.1 Una vegada s’acaba el mes, tots els partits marcats per aquell mes s’hauran 

d’haver jugat. 

6.2 Si no hi ha resultat, es quedarà com a partit no jugat o com a W.O a favor 

d’un dels dos jugadors. 

6.3 Si el jugador es lesiona durant un mes, els partits que es disputin durant 

aquell mes haurà de donar-los. 

6.4 Si el jugador no hi és durant aquell mes, haurà de donar els partits no jugats. 

6.5 El jugador pot mirar-se el calendari i avançar els partits si sap que algun mes 

no hi serà. 

IMPORTANT. El dia que finalitza la lliga no s’ajornarà sota cap concepte i no valdrà cap 
partit jugat amb posterioritat. 

 

7 SANCIONS 

7.1 Els jugadors que no responguin amb l’obligació de jugar seran AVISATS en 
cas de que sigui la primera vegada, si el jugador es avisat per segona vegada, se 
l’invitarà a que no s’inscrigui a la pròxima edició. 

7.2 A un jugador com a molt, li pot quedar 1 partit sense jugar i sense justificar. 

7.3 Si algú envia el resultat d’un partit sense que aquest s’hagi jugat, estarà 
enganyant a l’organització però aquesta mai hi posarà cap impediment. 

8. SEGUIMENT 

8.1 Les classificacions i els resultats de la lliga es podran seguir a la plataforma 

lligues.ferplay.cat. 

9. PALMARÈS 



9.1 Vàrem provar que hi hagués un racó del palmarès però degut al poc èxit que 

va tenir, aquest any abolirem la secció. 

10. ALTRES LIMITACIONS 

10.1  

 

 

LA PARAULA DEL JUTGE ÀRBITRE PREVAL PER SOBRE DE QUALSEVOL 
NORMA ESCRITA ANTERIORMENT 

 

 

 

 

 

 

 


