REGLAMENT 2018-19
YELLOW PENYA SÈNIOR
EQUIPS DOBLES
1.

OBJECTIU DE LA COMPETICIÓ:

L’objectiu de la competició, és el de participar tots els socis dels clubs de la zona de
Barcelona i Província, per tal de crear ambient social i competitiu entre els clubs.
2.

CATEGORIA JUGADORS:

Es podran inscriure jugadors socis de cada club a partir dels 40 anys complerts a 31 de
maig de l’any que finalitza la competició. Els equips tindran llista oberta i podran
inscriure jugadors cada vegada que un equip ho necessiti, un cop informat a
l’organització podran jugar a la setmana següent.
Els equips A - B podran jugar amb qualsevol jugador dels equips inferiors del mateix
club que ho necessitin però no al inrevés, els jugadors de l’A no podran jugar a B i C, D i
els jugadors del B no podran jugar a C, D. Els jugadors dels equips C i D podran jugar en
qualsevol de les altres categories.
Un mateix jugador NO podrà jugar amb dos equips diferents el mateix dia, sigui quina
sigui la categoria.
3.

INSCRIPCIONS:

En formalitzar la inscripció del Campionat YELLOW PENYA SÈNIOR, el Club acceptarà
les condicions establertes pel Club Organitzador i la Comissió, així com l’autorització
d’utilitzar o difondre qualsevol imatge dels jugadors inscrits.
Cada club podrà inscriure d’un a quatre equips en funció de la seva disponibilitat de
pistes i jugadors (4 pistes mínim per equip ). En cas de tenir menys de 4 pistes per
equip un o dos partits s’hauran de començar a les 19.00 h.
Les inscripcions s’hauran de fer al full oficial (Excel) de l’organització/campionat,
indicant: nom complet, DNI, data naixement, núm. de llicència, noms del capità i sotscapità amb els seus telèfons i correus electrònics.
Els clubs que tinguin més de 3 equips inscrits hauran de comptar que hi haurà jornades
que 2 equips jugaran a casa.
Els Clubs hauran d’estar afiliats a la F.C.T. i tots els jugadors participants hauran de
tenir la llicència federativa en vigor. Si hi hagués algun jugador nou, s’haurà de
tramitar i presentar el més aviat possible. Si en finalitzar el campionat no s’hagués
rebut, tots els partits disputats d’aquest jugador es comptabilitzaran com perduts,
encara que el resultat fos guanyador.
4.

PILOTES DEL CAMPIONAT:

El club organitzador podrà recomanar una marca de pilotes, però cada club posarà les
que cregui més convenients en funció dels interessos interns del seu club. Les marques
recomanades són: Babolat Team, Dunlop Fort i Head ATP. (hauran de ser noves).
Tant les pilotes, la llum elèctrica com qualsevol despesa extra aniran a càrrec del club
amfitrió.

5.

FORMAT DE JOC:

El club organitzador disposarà d’un Jutge Àrbitre que tindrà l’última paraula en les
decisions de la competició. La seva decisió serà inapel·lable i es regirà sota les normes
de la F.C.T. amb les corresponents adaptacions a la competició.
Es confeccionaran 3 grups depenent del número d’inscrits.
El Campionat es jugarà a tres voltes, en format de lligueta i els enfrontaments entre els
equips seran de 4 parelles.
L’inici de la competició serà a les 19.45h ( 19.00h si només tenen 3 pistes )on els
capitans efectuaran el sorteig de les parelles i assignació de pistes tot emplenant
degudament l’acta amb totes les dades. (noms clubs, data, cognoms, resultats, etc..)
Els partits es disputaran al millor de dos sets i en cas d’empat es disputarà un súper Tie
Break a 10 punts.
Si algun equip es presentés amb algun jugador menys, aquest comptarà com a W-O
(6/0 6/0 ) punt perdut i el capità contrari podrà escollir la parella que guanya per W-O.
Si una vegada iniciat el partit s’observés un canvi involuntari de parelles, el joc
continuarà tal qual i es reflectirà la incidència a l’acta.
Si un jugador es lesionés durant l’escalfament podrà ser substituït (el jugador lesionat)
per un reserva, però si es lesionés durant el partit ja iniciat, haurà de continuar o
abandonar.
Si per força major s’haguessin de suspendre els partits ja iniciats, hauran de ser els
mateixos jugadors/parelles les que inicien de nou els partits per finalitzar-los. Si algun
partit no hagués començat podria jugar una altra parella diferent, sempre que no
hagués jugat a la jornada aplaçada.
Si alguna parella que ja va començar el partit no es pogués presentar a la recuperació
se li aplicarà (abandonament).
En cas de pluja, si l’equip que juga a casa NO tingues pistes disponibles i l’altre equip si,
(SI FOS POSSIBLE), s’haurà d’anar a jugar a casa de l’altre equip, per tal de no ajornar la
jornada.
No es podrà iniciar la segona i tercera VOLTA amb partits endarrerits, lo que significa
que tots els partits que no hagin disputat es comptabilitzaran com a W-O. (menys casos
extrems justificats i verificats per l’organització)
S’incorpora aquesta temporada un jugador en cadira de rodes (parella integració), el
format de joc és totalment igual, tan sols que al jugador en cadira li pot botar la pilota
dues vegades. L’equip d’aquest jugador informarà al l’altre capità si pot jugar
(accessibilitat a pista, etc, així com quan juguen a casa seva, Green Set).

Els Clubs que tinguin mes d’un equip, hauran d’inscriure un mínim de 10 jugadors als
equips A.
Els jugadors que tenen la llicència en tràmit, hauran de presentar el numero de
llicència assignat per la F.C.T. un cop tancat el període de tramitacions.

6.

Primera Fase lliga:

Es formaran tres grups: “Or”, “Argent” i “Bronze”, i es farà sistema de lliga tots contra
tots, a tres voltes.
Pujaran de Categoria els dos primers classificats dels grups Argent i Bronze i baixaran
el dos últims de les categories Or i Argent
Els guanyadors de cada categoria de la lliga regular seran els Campions de la Yellow
Penya.
7.

Segona fase, play-off es modificarà per una COPA:

Una vegada finalitzada la lliga s’organitzarà un Play Off Copa de manera que: es
confeccionaran dos quadres d’eliminatòries dividits per la classificació de la primera
fase. Als quadres es posaran els caps de sèrie (millors classificats primera fase lligueta
el 1er al quadro A el 2on al quadro B i així respectivament) i a continuació es
col·locaran de dalt a baix per ordre del sorteig.
Els perdedors de la primera ronda disputaran la consolació.
El play-off es disputarà amb 5 parelles i només la podran disputar jugadors que hagin
jugat un mínim de 4 partits durant la fase de lliga. Es sumaran els partits disputats amb
els A i/o B, C, D.
Un cop iniciat el Play Off els jugadors dels grups A i B, només podran jugar amb l’equip
el qual han estat inscrits, els jugadors dels grup C i D ho podran fer amb qualsevol dels
altres.
Un cop iniciat el Play Off Copa el/s jugador/s que comencin a jugar amb un equip A, B,
C, D, No podran jugar amb l’altre, es a dir si un jugador del B comença a jugant el Play
Off Copa amb el A només podrà jugar amb l’equip que a començat el Play Off Copa el
A.
No es podrà iniciar el Play Off Copa amb partits endarrerits, lo que significa que tots
els partits que no hagin disputat es comptabilitzaran com a W-O. I per tal d’evitar
suspicàcies, dues setmanes abans no poden haver partits endarrerits.
Si el calendari ho permet, els perdedors de cada eliminatòria continuaran jugant amb
els altres perdedors, per tal de confeccionar la classificació final.
8.

Finals de la Copa:

Els guanyadors de les semifinals jugaran les finals de cada quadro d’eliminatòries.
Aquestes finals es jugaran al club organitzador. L’inici de la final del grup/quadro B
serà a les 18,30h per tal que no es solapi amb el quadro A. Els perdedors a les
semifinals jugaran per al tercer i quart lloc. La classificació final la definirà la
classificació de la primera fase (lligueta) pujaran de categoria els dos primers i
baixaran els dos últims. No es podrà iniciar les finals de la Copa amb partits
endarrerits, lo que significa que tots els partits que no hagin estat disputats es
comptabilitzaran com a W-O.
9.

AJORNAR ENFRONTAMENTS:

Els partits només es podran ajornar per força major, (climatologia, falta de jugadors
NO es reflex ara com a tal) l’equip que no pogués jugar i ho ajornés, se li comptarà com
a W-O (6/0 6/0), Els 2 capitans hauran d’avisar a l’organització i enviar acta del partit
ajornat amb W-O a l’equip que ho hagi ajornat i motiu del ajornament.

Els partits ajornats es recuperaran a les jornades de recuperació del calendari de la
temporada o entre setmana. Els equips que per les circumstàncies que siguin, tinguin
molts partits endarrerits els hauran de recuperar entre setmana i el dia de recuperació
serà els dimarts, o aquell que de mutu acord els Capitans considerin.
Si l’organització detectés que no s’ha recuperat algun partit endarrerit, fixarà una data
per disputar l’enfrontament.
10. PUNTUACIÓ:
Cada partit guanyat comptarà com 1 punt.
El criteri en cas d’empat a la classificació serà:
Resultats entre ells.
Més partits jugats.
Diferència de sets.
Més jocs a favor entre ells.
Menys jocs en contra.
Més partits guanyats.
Menys partits perduts.
11.

CALENDARI:

La lligueta començarà el divendres dia 14 de setembre per totes les categories i la Copa
estarà programada per començarà el 17 de maig essent les finals el 7 de juny.
12.

PREMIS:

Tindran trofeu els dos primers classificats de cada grup de la lligueta , i del Play Off
Copa, tant A, B com consolacions.
El equip Campió de cada categoria de la lligueta seran els Campions de la Yellow Penya
2019.
13.

CLOENDA:

El club organitzador celebrarà un sopar cloenda del campionat on es repartiran els
trofeus i es farà reconeixement a tots els jugadors i equips participants. L’organització
proporcionarà a cada club 8 invitacions per a cada equip inscrit. El sopar es farà
coincidir amb les Finals de la Copa.
14.

INFORMACIÓ DEL CAMPIONAT:

Tota la informació del campionat serà exposada a la web del Campionat (actes,
resultats, classificacions, notícies).
www.yellowpenyasenior.com
15. Preu d’inscripció per equip: 380 € (inclou les vuit invitacions per equip al sopar de
cloenda del campionat).
l'ingrés de les inscripcions s’hauran de fer a:
Banco de Sabadell ES83 0081.0016.11.0001238228

