NORMATIVA TENNIS TAULA
1. Els partits es jugaran al millor de 5 partides a 11 punts. S’han de jugar obligatòriament les 5
partides
2. L'organització fixarà la setmana (dia i hor a) en que s'ha de jugar cada partit que
correspondrà a una jornada.
3. En el cas que fos impossible jugar aquella jornada e l d i a i h o r a f i x a t s p e r l a
o r g a n i t z a c i ó e s podrà avançar o enrederir sempre i quan hi estiguin d’acord els dos
contrincants.
4. Només per una causa molt justificada que ha de ser exposada al responsable de la
competició, un partit es podrà retardar més d'una setmana.
5. Si un jugador té problemes per jugar un partit per falta d'acord, ho ha de notificar
urgentment al responsable de la competició o exposar la situació en el full d’incidències que
hi ha previst per aquest motiu a la secretaria de les instal·lacions esportives.
6. Les sancions per no haver jugat un partit dins els límits establerts són:
a) Es dona el partit per perdut als dos si es considera que és culpa dels dos jugadors i
es resta un punt a cadascun. El resultat serà de 0-5 per ambdós jugadors.
b) Es dona el partit per perdut (0-5) al jugador que es considera no presentat i pèrdua
d’un punt.
c) Es desqualificarà de la competició al jugador que reincideixi per segon cop en no
presentar-se a un partit. En aquest cas tots els resultats anteriors d’aquest jugadors
s’anul·laran i es considerarà com si no hagués participat a la competició.
7. La puntuació és:
a) Partit guanyat: 2 punts.
b) Partit perdut: 0 punts.
8. No hi pot haver empat.
9. En acabar el partit els dos jugadors hauran d'omplir l'acta i firmar-la. Aquesta acta estarà a
la oficina de les instal·lacions esportives.
10. Si un jugador demostra reiteradament poca serietat en el compliment de les normes serà
desqualificat. En aquest cas tots els partits que hagi disputat seran anul·lats.
11.
Qualsevol situació que no quedi resolta en aquestes normes serà solucionada pel
Comitè de Competició.

- REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ
La competició es regirà pel Reglament de la Federació catalana de tennis de taula.
L'organització es reserva el dret de variar o suprimir alguna d'aquestes normes. La inscripció a
aquesta competició suposa la total acceptació d'aquestes normes.

- COMITÈ DE COMPETICIÓ
1. Estarà format per un representant dels Clubs Esportius, pel tècnic de la competició i pel cap
del Servei del Campus o persona delegada.
2. Es reunirà els dimarts que sigui necessari a les 13:00 h. a les oficines de les instal·lacions
esportives.
3. El participant que desitgi exposar alguna qüestió al Comitè ho sol·licitarà amb 48 h.
d'antelació, sent admès a la reunió. La sol·licitud ha de ser per escrit i ha d'explicar el
problema existent.
4.

El Comitè de Competició té facultat per decidir qualsevol cosa que tingui a veure amb la
competició. La base per les resolucions serà el reglament de joc i la normativa de
competició.
5. Les resolucions del Comitè de Competició seran exposades durant 15 dies a les oficines de
les instal·lacions esportives i tindran caràcter de norma. Els participants tenen l'obligació
d'assabentar-se del contingut de les resolucions.
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