TENNIS per EQUIPS

NORMATIVA FASE COMARCAL DEL TARRAGONÈS
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 2017-18

1. ORGANITZACIÓ
Aquest curs 2017-18, el Consell Esportiu del Tarragonès, amb la col·laboració
de la Secció de Tennis del Club Gimnàstic de Tarragona, convoca la Fase
Comarcal de TENNIS per EQUIPS, dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya
(JEEC).
2.- PARTICIPACIÓ
Inscripció lliure d’equips, sense limitació equips de la mateixa categoria i
modalitat.
La participació està oberta a tots/es els/les esportistes excepte els següents
casos:
- No hi poden participar jugadors amb una classificació superior a 3 punts de
la classificació de la Federació Catalana de Tennis.
3. CATEGORIES I MODALITATS
Totes les categories de Primària, Secundària i Batxillerat:
Prebenjamí (10-11), benjamí (08-09), aleví (06-07), infantil (04-05), cadet (02-03)
i juvenil (00-01).
Equips de 2 a 4 components, tant de la modalitat masculina o mixta i de la
modalitat femenina. Els equips mixtes jugaran amb
Es permetrà la participació d’esportistes en una categoria immediatament
superior només per tal de potenciar la formació d’equips
4.- INSCRIPCIÓ
Per poder participar a la Fase Comarcal de TENNIS PER EQUIPS, les
persones han d’estar degudament donades d’alta als JEEC per l’aplicació i
amb la llicència assignada en aquest esport, amb les condicions previstes a la
normativa de tramitació del CET. En cas contrari, tots aquells que no ho
estiguin, no podran participar, ni se’ls podrà donar cobertura de
l’assegurança esportiva obligatòria.
És necessari que feu les altes al programa amb l’antelació suficient (prèvia
presentació al CET del full d’inscripció de l’entitat i la facilitació de la clau
d’accés).
Posteriorment, tramitareu la inscripció específica dels participants
directament al programa de gestió esportiva del CET, on constarà la fase
comarcal, a l’apartat d’esports individuals dels JEEC. També s’acompanyarà

el full específic (Excel), que s’adjunta a la normativa, on s’especifica els
components de cada corresponent equip.
A la fase comarcal no serà necessària presentar la llicència física. Recordeu
que els classificats per a la Fase Territorial, sí que serà necessària la seva
presentació.
Les condicions de participació en aquesta fase comarcal estan regulades al
llibre de convocatòria del curs 2017/18.
5. CALENDARI i SEU
El campionat es desenvoluparà amb les següents dades:
MODALITAT DATA

HORARI
Confirmació participants:
10h
Competició: Inici a les
Diumenge 10,15h fins 12,45h, aprox.,
TENNIS PER
06.05.18 segons inscripció
EQUIPS
S’enviarà prèviament el
quadre de partits, una
vegada estigui tancada la
inscripció

LLOC

Instal·lacions

CLUB
GIMNÀSTIC DE
TARRAGONA

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ

Dijous
03.05.18
-Alta de jugadors a
l’aplicació informàtica i
distribució equips al full
corresponent

6. ASPECTES TÈCNICS
Sistema de competició:
Segons el nombre d’inscrits per categoria, es faran inicialment grups per
sistema de lliga i/o eliminatòries posteriors.
Es podran unificar categories en funció del nombre d’equips inscrits.
Sistema de joc
Sistema Copa Davis en format curt: 2 individuals + 1 dobles (2 a 4 jugadors).
Es desenvoluparan amb 2 torns:
1r torn: 2 partits individuals
2n torn: partit de dobles
Tots els participants presents de cada equip hauran de jugar com a mínim 1
partit, o un individual o el de dobles, i dos com a màxim (1 individual i el de
dobles).
Sistema de puntuació:
Es podrà optar pel sistema de partits a 9 o a 6 jocs sense tie-break, segons
sigui, o el que determini l’equip arbitral, per tal d’adaptar-se a les condicions
finals de participació, de l’optimització de l’horari i de la utilització de pistes
Pilotes:
S’utilitzaran a totes les categories pilotes Head Pro (toves).

7. ARBITRATGE
El control tècnic de anirà a càrrec de l’equip arbitral designat pel CET i el Club
Gimnàstic.
8. INDUMENTÀRIA
Es recomana que els jugadors i jugadores participin amb la roba esportiva
representativa del seu corresponent centre escolar o entitat.
9. PREMIS.
Medalles i diplomes pels components dels equips finalistes de les categories i
modalitats desenvolupades.
10. FASE TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
Es classificaran a la Fase Territorial del Camp de Tarragona els dos primers
equips de cada corresponent categoria i modalitat.
Aquesta tindrà lloc el 12 de maig de 2018 a Reus (Baix Camp).
NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA. Per resoldre el que no estigui previst en les
normes presents, s’aplicarà l’annex de la convocatòria dels JEEC, l’annex de les
Directrius dels JEEC i les Normes de disciplina esportiva dels JEEC.

