NORMATIVA TORNEIGS DE TENNIS C.D. TERRASSA HOCKEY
Empat entre 2 parelles
1r

Enfrontament directe

2n

Si hi ha empat o no han jugat, diferencia global de sets a favor i en contra ( Lliga )
Si la puntuació va per jocs i no per sets, diferencia global de jocs a favor i en contra

3r

Si persisteix l'empat en la diferencia global de sets, prevaldrà la diferencia global de jocs

4t

Si persisteix l'empat de diferencia de jocs i sets, s'aplicarà el que tingui més sets o jocs a favor

5è

Sorteig

Empat entre 3 parelles o més
1r

Enfrontament directe entre parelles implicades, diferencia a favor i en contra de sets

2n

Enfrontament directe entre parelles implicades, diferencia a favor i en contra de jocs
Si entre alguna d'elles no s'ha jugat, serà 0 a 0.

3r

Si persisteix l'empat entre sets i jocs entre els implicats, diferencia global a favor i en contra de sets
Si persisteix l'empat encara, diferencia global a favor i en contra de jocs

4t

Si persisteix l'empat de diferencia de jocs i sets, s'aplicarà el que tingui més sets o jocs a favor

5è

Sorteig

Lesions
Si un jugador es lesiona durant el torneig, pot ser substituit per un jugador de nivell semblant,
però cap dels seus partits puntuarà pel torneig, ni els ja jugats ni els que quedaven pendents (0-0)
Si no ha jugat cap partit, podrà jugar amb un jugador semblant
En cas de lligues o altres casos, serà l'organització qui ho determinarà
Partits per temps
1r

Jocs normals i no sets. Exemple 9-4

2n

Els partits guanyats valdran 3 punts, els empatats a jocs valdran 2 punts i els perduts 1 punt

3r

Quan soni el xiulet, el punt que s'ha començat valdrà i si és decisiu pel joc, s'acabarà i valdrà

4r

En semifinals i finals, si sona el xiulet amb empat a jocs, s'acabarà el joc seguent per decidir guanyador

5e

Aquesta normativa podrà ser variada en algun torneig "diferent", previ avís als jugadors

