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REGLAMENT TORNEIG POPULAR DE TENNIS TAULA FESTA MAJOR 2014 
 

 
 
 
El torneig és obert a totes les persones sense distinció ni límits de sexe ni edat. No està permesa la participació 
de jugadors federats. 
 
El torneig es disputarà pel sistema de lligueta (tots contra tots). 
 
Les partides es jugaran al millor de 3 sets, guanyant el set el jugador/a que primer arribi als 11 punts amb 2 
d’avantatge sobre el contrari. En el cas de no ser així es seguirà jugant fins a assolir l’avantatge de 2 punts. En 
el cas que el nombre d’inscrits ho permeti, la organització pot decidir que els partits es juguin a 21 punts. 
 
Cada partit guanyat valdrà 2 punts i 1 punt el perdut. 
 
En el cas de d’incompareixença d’un dels jugadors en el moment del partit, el contrincant serà el guanyador 
per 2 sets a 0, guanyat cada set a efectes de coeficient, per 2 punts a 0, el perdedor ho serà, per les mateixes 
raons, per 0 punts a 11, obtenint d’aquesta manera la penalització corresponent. 
 
En el cas que no compareixen cap dels 2 jugadors, el resultat per als 2 serà el mateix que en el cas anterior. 
 
El guanyador serà el jugador/a que al final de la lligueta aconsegueixi més punts. En cas d’empat ho serà el 
que hagi perdut menys sets, si fins i tot així es mantingues l’empat, el guanyador serà el que tingui el  
coeficient més baix, resultat de dividir el total de punt rebuts pel total dels punts fets en tots els sets, i en el 
total de totes les partides jugades. 
 
Totes les partides es celebraran el dissabte 14 de juny a partir de les 11:30 hores. El lliurament de premis es 
farà el diumenge 15 de juny per la tarda a l’escenari de la Pça. Meguidó, durant l’acte de lliurament de premis 
i trofeus de totes les competicions incloses en el programa de la Festa Major de Sant Genís 2014. 
 
Qualsevol altra qüestió no contemplada en aquest reglament serà resolta per la organització, i la seva decisió 
serà inapel·lable. 
 
El sol fet d’inscriure’s en el torneig implica l’acceptació d’aquest reglament 
 
 
 


