DIES : 6, 7 i 8 d’abril

Reglament Tennis
Aquest campionat, es jugarà en modalitat individual i hi haurà
dues fases, la primera, en forma de lliga, on tothom jugarà un
mínim de 3 partits que es jugaran durant el divendres
divendres 6 i
dissabte 7 d’abril, quedant per el diumenge 8 les eliminatòries
finals.
Després depenent de la classificació del grup, s’anirà a dos
quadres, el final i el de consolació.
Per el bon funcionament del campionat, tots els partits aniran
per temps, quedant guanyador la persona que faci més jocs un
cop acabat el temps, en cas d’empat, es jugarà un joc per
desempatar.
En la fase de lliga, el guanyador del partit tindrà 1 punt i el
perdedor 0. En cas d’empat entre dues persones, decidirà el
partit jugat entre els jugadors empatats, en cas de triple
empat, el mateix, i si segueix l’empat es mirarà els jocs
aconseguits entre els partits jugats amb les persones
afectades.
Com el campionat s’anomena de la Mona, els premis pels
campions seran Mones de Pasqua !!!
Al repartiment de premis també es sortejaran varies mones
per la resta de participants !!
El preu de la inscripció: SOCI 5€ ; NO SOCI 10€.
En el cas de apuntar-vos a Tennis i Petanca, només s’hauria
d’abonar una inscripció.
El diumenge dia 8 d’abril un cop fet el repartiment de premis,
el Club posarà les taules i cadires perquè la gent que ho
desitgi es quedi a dinar al Club al finalitzar el campionat.

Animeu-vos a participar !!!

Reglament Petanca
Aquest campionat, es jugarà en modalitat de parelles,
parelles, si algú
no en té, que ens ho comuniqui, que intentarem trobar-li una.
En el torneig de petanca hi haurà dues fases, la primera, en
forma de lliga, on tothom jugarà un mínim de 3 o 4 partides
que es jugaran durant el divendres 6 i dissabte 7 d’abril
(normalment
(normalment serà per els matins), quedant per el diumenge 8
les eliminatòries finals.
Després depenent de la classificació del grup, els dos primers
classificats passaran a un quadre final.
En la fase de lliga, es jugarà dos partides a 15 punts, el
guanyador del partit tindrà 2 punt, el perdedor 0 i en cas
d’empat es repartirà 1 punt a cada parella. En cas d’empat a
punts entre dues parelles al final de la lliga, decidirà el partit
jugat entre les parelles implicades. Si persisteix l’empat es
mirarà de qui ha fet més punts contant les dues partides i si es
segueix amb empat es sumaran tots els punts fets a la lliga.
En cas de triple empat, s’aplicarà les mateixes regles.
Com el campionat s’anomena de la Mona, els premis pels
campions seran Mones de Pasqua !!!
Al repartiment de premis també es sortejaran varies mones
per la resta de participants !!
El preu de la inscripció: SOCI 5€ ; NO SOCI 10€
En el cas de apuntar-vos a Tennis i Petanca, només s’hauria
d’abonar una inscripció.
El diumenge dia 8 d’abril un cop fet el repartiment de premis,
el Club posarà les taules i cadires perquè la gent que ho
desitgi es quedi a dinar al Club un finalitzar el campionat.

Animeu-vos a participar !!!

