BASES DEL IX OPEN SUMMER FRUIT SÍCORIS CLUB
ÀMBIT D’APLICACIÓ

Reglament Tècnic de la Reial Federació Espanyola de Tennis (RFET) i la normativa de la Federació
Internacional de Tennis (ITF).
Aplicable a totes les categories juvenils, absolutes i sèniors +35 i +45.






Una sola consolació per categoria.
Arbitratges en totes les finals dels Quadres 1.
El mínim d’inscrits per quadre és de vuit jugadors.
Superfície terra.
Pilotes Head.

SISTEMA DE JOC

Tots els partits de les categories aleví, infantil i veterans es disputaran a dos sets amb joc decisiu. En cas
d’empat a un set, es jugarà un joc decisiu a 10 punts amb diferència de dos.
En la categoria benjamí, els partits es jugaran a dos short sets (quatre jocs), amb tie break si s’arriba a
quatre jocs iguals. En cas d’empat a un set, es jugarà un Match Tie Break (MTB) a 10 punts, amb diferència
de dos.
En les categories de cadets, júniors i absoluts de quadre 1 es jugarà al millor de dos sets a sis jocs amb tie
break. En cas de 6/6, les altres categories 2 o 3 i consolació es disputaran a dos sets amb joc decisiu.
PREUS






Categories benjamí, aleví i infantil: 16€
Categories cadet i júnior: 18€
Categories absoluts i veterans :20€
*10€ prova adicional.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran mitjançant un formulari online.
Data límit d’inscripció: dimecres 12 de setembre 22:00h.
Publicació de llistes: dijous 20 de setembre 22.00h.
Sorteig: dijous 20 setembre – després de la publicació de llistes - i ordre de joc a continuació.
Inici del torneig: dissabte 22 de setembre o dissabte 22 setembre.

INFORMACIÓ ADICIONAL








L'entrega de trofeus es realitzarà l’últim dia del torneig, amb pica-pica inclòs.
Els partits es faran els divendres a la tarda i els caps de setmana.
Les peticions de marcatge s'hauran de sol·licitar com molt tard els dimarts a les 22.OOh, i
sempre per correu electrònic, donat que confeccionem els ordres de joc cada dimecres pel
matí.
Només es podran fer peticions de marcatge una vegada cada dues setmanes.
Els jugadors han d’arribar 15 minuts abans de l’hora marcada.
Jutge-àrbitre: Jordi Aurellano Sanz

