NORMATIVA I RANKING D’ADULTS CEM OLIMPIA
1. Per poder participar en el Ranking és imprescindible tindre en compte
els següents punts.
1.1. El Ranking és obert a tothom, tant abonats com no abonats del club.
1.2. El Ranking és individual.
1.3. El Ranking és obert a tots el nivells i sense distinció de gènere.
1.4. És aconsellable tenir un mínim coneixement de l’esport del tenis: conèixer el
reglament i ser capaç de passar pilotes de manera correcta (mínim nivell 2-3)
1.5. És necessari tindre disponibilitat i voluntat a l’hora de quedar i jugar els partits
a les pistes de CEM Olímpia.

2. Com jugar el I Ranking de tenis d’adults del CEM Olímpia.
2.1. La inscripció es realitzarà online. Important que indiqueu el correu electrònic de
contacte, número de telèfon, talla de samarreta i el vostre nivell de tennis de l’1
al 7, essent l’1 nivell molt inicial i 7 el nivell d’un monitor de tennis*.
2.2. La inscripció té un cost de 40€, és un pagament únic que inclou el welcome
pack, l’organització-coordinació de l’esdeveniment i els trofeus i sorteig de final
de Ranking.
No queda inclòs el cost de la pista, que s’abonarà en funció de la condició del
jugador ni les pilotes de joc.
2.3. La inscripció al ranking inclou la cessió de les dades (telèfon i mail) a tots els
inscrits. És necessari per posar-vos en contacte i acordar data de partit.
Qualsevol aclariment d’aquest punt podeu demanar més informació a
info@cemolimpia.com
2.4. Un cop formalitzada la inscripció s’enviarà un correu electrònic amb el llistat
dels participants, els seus telèfons de contacte i els seus correus electrònics.
2.5. S’informarà als participants dels enfrontaments del mes via correu electrònic.
També la podeu trobar físicament en el taulell informatiu exterior, al costat de
l’entrada de recepció.

3. Organització del I Ranking d’Adults CEM Olímpia.
3.1. El Ranking estarà organitzat per grups.
3.2. La posició dels participants vindrà determinada pels punts aconseguits pels
jugadors. En cas d’empat, es tindran en compte els partits guanyats.
3.3. S’atorgarà un punt a cada jugador per jugar el partit i un punt addicional al
jugador vencedor de l’enfrontament.
3.4. En cas d’empat entre dos jugadors:
3.4.1. En primer lloc, es tindran en compte els partits guanyats cadascun.
3.4.2. En segon lloc, els jocs a favor i en contra dels partits disputats el mateix
mes.
3.4.3. I per últim, l’enfrontament directe entre els dos jugadors.

4. Funcionament del Ranking
4.1. A l’inici d’aquest, l’Organització situarà als jugadors en una posició del Ranking
segons criteri de la pròpia Organització i el nivell dels jugadors (*Per tal del bon
funcionament del Ranking sol·licitem ser realistes a l’hora d’especificar el nivell).
4.2. Cada mes, és una “mini lliga” en la qual els participants del grup han de jugar
amb els altres membres d’aquest, disputant X partits en funció de la categoria.
4.3. Al final de cada mes, hi haurà una actualització dels punts de cada jugador i dels
grups del Ranking.
4.4. Les baixes seran efectives al finalitzar cada mes. És important informar a
l’Organització la voluntat de donar-se de baixa per a que els rivals no es quedin
a l’espera. Les baixes es veuran reflectides cada mes de color vermell.

5. Normativa de partits
5.1. Els partits s’acordaran entre els membres del grup de manera lliure a la data i
hora que més convingui, essent responsabilitat dels jugadors fer la reserva de
pista, sempre de mutu acord.
5.2. Puntuació dels partits:

5.2.1. Grand Slams: En aquest cas, com és la primera categoria es disputaran
partits al millor de 3 sets. Essent cada set a 4 jocs en comptes de a 6 com és
habitual.
5.2.2. Masters 1500, Masters 1000, ATP 750 i ATP 500: En aquest cas, el partits
es disputaran a partits a 10 jocs amb diferència de 2 jocs. Jugant un Super
Tie-Break en cas d’arribar a un empat de 9 jocs.
5.3. És responsabilitat del jugador guanyador enviar per correu electrònic a
rankingtenisolimpia@gmail.com el resultat del partit. El jugador vençut, també
pot enviar el resultat del partit igualment. El correu ha de ser enviat el més ràpid
possible per tal del bon funcionament del Ranking.
5.4. Els jugadors hauran d’arbitrar-se ells mateixos i hauran de resoldre qualsevol
conflicte que sorgeixi durant el partit.

6. Classificació, grups i punts en el Ranking.
6.1. Grups i Puntuació
6.1.1. Hi haurà canvis de superfície de joc en funció del grup on s’estigui situat.
De manera que hi haurà circuits de terra batuda i circuït de Greenset de
manera que:
6.1.1.1.

Circuit de terra batuda

6.1.1.1.1.

Roland Garros

6.1.1.1.2.

Roma

6.1.1.1.3.

Montecarlo

6.1.1.1.4.

Godó

6.1.1.1.5.

Rio de Janeiro

6.1.1.2.

Circuit greenset

6.1.1.2.1.

Melbourne

6.1.1.2.2.

Indian Wells

6.1.1.2.3.

Miami Open

6.1.1.2.4.

Rotterdam

6.1.1.2.5.

Acapulco

6.1.2. És convenient respectar la decisió de l’organització i disputar cada mes
els partit en la superfície corresponent de manera que tothom estigui en
igualtat de condicions i fer una mica més real el Ranking.
6.1.3. Si els dos jugadors estan en acord o per disponibilitat de pistes no es pot
respectar la decisió de l’Organització es podrà disputar el partit en la
superfície on millor convingui. L’objectiu és jugar i gaudir del tennis.
6.1.4. La puntuació vindrà donada per la posició en la graella de la categoria que
s’estigui disputant. (Veure arxiu adjunt al correu).
6.1.5. L’ascens, descens, manteniment o canvi de superfície, vindrà donat per la
posició en la graella de la categoria que s’estigui disputant (Veure arxiu
adjunt al correu).
6.1.6. La posició en el Ranking variarà en funció dels punts de cada participant
individualment, aliè a la categoria que estigui disputant cada jornada.

7. Normativa del Ranking
7.1. Cada mes es publicarà via correu electrònic i al taulell informatiu exterior: la
classificació final del mes, el Ranking actualitzat amb els components de cada
grup i la data màxima per realitzar els partits.
7.2. Si un dels jugadors no es presenta a jugar el partit un cop ha quedat amb
l’oponent, automàticament es donarà per perdut aquest partit amb un resultat
de 10-(-1) a favor de l’oponent, que haurà de comunicar el resultat a:
XXXXXXX@cemolimpia.com sempre dins de les dates publicades. La raó pot ser
qualsevol (malaltia, lesió, viatge...) el Ranking no és pot aturar.
7.3. El punt anterior està redactat per a que quedi constància. Fem una crida a tots
els jugadors per què hi hagi bona fe i es puguin resoldre totes les incidències de
mutu acord. En cas que no pogués ser així, s’aplicaria el punt 7.2 d’aquest
reglament. Tot està pensat per a gaudir del torneig.
7.4. En cas que no donés temps a acabar el partit que s’està disputant perquè
s’exhaureix l’hora de la pista, els jugadors acordaran dos solucions: comunicar
el resultat via correu electrònic amb els jocs que fins aquell moment havien

disputat, o bé, posar-se d’acord i acabar el partit en un altre moment, sempre
dins de les dates per jugar el partit.
7.5. Els partits de Ranking no jugats dins del termini no computaran en la
classificació.
7.6. A efectes de reserva de pista, els partits de Ranking es consideren com qualsevol
altre encontre entre jugadors del CEM Olímpia, per tant s’han de regir per les
normes de reserva de pista. Aquestes diuen que: es pot reservar pista amb un
màxim de 48 hores d’antelació a través de l’aplicació mòbil o la web de
www.cemolimpia.com.

8. RECOMANACIONS
8.1. Ser flexible en el moment de fixar el partit amb l’oponent.
8.2. Ser actiu en el moment de trucar als oponents, un mes passa molt despresa.
8.3. En cas de no mostrar activitat o disposició de jugar repetidament, l’Organització
tindrà el dret de donar de baixa del torneig al jugador o jugadora implicat.
8.4. Recordar de comunicar el resultat un cop finalitzat el partit.
8.5. Recordar gaudir durant el partit. Està tot organitzat per gaudir del torneig.

Per qualsevol dubte podeu enviar un correu a rankingtenisolimpia@gmail.com i ens
posarem en contacte amb vosaltres per resoldre’l.
Gràcies.

