LLIGA JUVENIL D’INICIACIÓ AL TENNIS

1. DENOMINACIÓ I OBJECTIUS
Aquesta competició es dirà lliga juvenil d’iniciació al Tennis. Ha
estat creada per A.A.T. (Associació Amateur de Tennis) pera que
tots els clubs de Catalunya puguin oferir als seus alumnes de les
escoles de tennis amb menys capacitat física i tècnica, la opció de
poder competir per equips amb alumnes d’altres escoles i de les
seves mateixes característiques, fent prevaler la formació i el joc
net, així com els valors humans, l’amistat i l’honestedat.

2. PARTICIPANTS
Poden participar tots els clubs, escoles o acadèmies de Catalunya,
federades o no.

3. CATEGORIES
La competició es disputarà en les categories Benjamí, Aleví,
Infantil, Cadet i Junior.

4. EQUIPS
Cada equip estarà format per un mínim de 8 alumnes tan masculins
com femenins, sense fixar un màxim de participants.
Cada club, escola o acadèmia haurà d’enviar un llistat amb el nom i
categoria de cada jugador.

Durant tota la competició es podran anar incloent nous jugadors.
Per a fer-ho només s’haurà d’enviar un e-mail a la organització amb
el nom i la categoria dels nous jugadors.
Al ser una competició no federada no farà falta cap llicència
federativa.

5. SISTEMA DE COMPETICIÓ
El sistema de joc serà Round Robin, és a dir, tots contra tots.
Depenent de la quantitat d’equips, es decidirà si hi ha més d’un
grup, i si es fa anada i tornada. Cada eliminatòria es jugarà a quatre
partits, intentant aportar com a mínim un jugador de cada categoria
benjamí, aleví i infantil, cadet y juvenil
Cada jornada, els capitans de cada eliminatòria es posaran d’acord
de les categories de cada partit, podent repetir categoria en cas de
no poder aportar jugadors de cadascuna d’elles.
Els equips s’adjudicaran un punt per cada partit guanyat.
Els partits de les categories aleví, infantil , cadet i junior es
jugaran a dos sets amb punt d’or. En cas d’empat a un set, es jugarà
un tie-break a 7 punts sense diferència de dos.
El format de joc de la categoria benjamí serà acordat pels capitans
a cada enfrontament.
Les categories benjamí, aleví i infantil podran ser jugades per nen o
nena. Les categories cadet i junior seran per sexes, a no ser que els
capitans decideixin el contrari de mutu acord.
Així mateix, les pilotes a utilitzar a totes les categories, les
determinaran els capitans de cada equip a cada eliminatòria.

6. DATES
Cada equip jugarà una eliminatòria cada 15 dies de novembre a juny,
segons els calendari que es confeccionarà una vegada es conegui el
nombres d’equips inscrits.
Els capitans locals acordaran amb els visitants el dia i hora de cada
jornada.

7. INSCRIPCIONS
L’organització farà arribar als Clubs, Escoles i Acadèmies
interessats els fulls d’inscripció per participar a la competició.
Les inscripcions es tancaran el dia 27 de octubre de 2016
La competició començarà el cap de setmana del 5-6 de novembre de
2016

8. MATERIAL
L’equip local serà l’encarregat de subministrar
necessàries per la disputa de cada eliminatòria.

les

pilotes

9. JUTGE ÀRBITRE
L’organització designarà un jutge àrbitre que serà el responsable
del control dels equips participants i del calendari de competició.
Les decisions del Jutge Àrbitre, sempre interpretant i respectant
les Regles del Tennis.
Aquest no estarà present a les eliminatòries. Per tant, qualsevol

dubte durant la competició serà resolt entre els dos capitans de
cada eliminatòria.

10. CLOENDA
Durant el mes de juny, una vegada acabada la competició, es
celebrarà l’entrega de trofeus al equips millor classificats. Aquesta
Festa de Cloenda es celebrarà al Club Tennis i Pàdel Can Juli, on
podran assistir-hi tots els participants de la competició, que
participaran a un sorteig de regals obsequi dels nostres
patrocinadors.

