Començen les Lligues 2016!

Benvinguts atlètics/ques

Ja tenim aquí la VIII Lliga de frontón i la VI de pàdel. Les pistes ja us estàn esperant per
començar a disputar la competició.

DONEM EL TRET DE SORTIDA!!! Ja podeu començar a contactar amb els vostres
contrincants.

El calendari és orientatiu, podeu jugar amb qualsevol equip, sense seguir el ordre, però SI QUE
US ANIMEM A CUMPLIR ELS PLAÇOS PREVISTOS.

En la pestanya CONTACTES trobareu els telèfons dels participants contrincants.

Hi ha les pestanyes següents:

FRONTON - frontón masculí

MASCULI, FEMENI i MIXTE - pàdel en les diferents categories

CONCEPTES BÀSICS DE LA LLIGA 2016

- Horaris no marcats. Els equips esculliràn dia i hora que els vagi millor i reservaràn pista
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– Cal jugar 1 partit cada 15 dies. L'ordre de partits marcats no és important, és orientatiu.

– La puntuació dels partits serà: 3 punts per victoria, 1 punt per derrota

– L'equip que no es presenta un cop acordat el partit, se li pot marcar un W.O. En aquest cas, es resta

– Els equips seràn els encarregats de reservar pista. Aquestes reserves es retornaràn al final de la Llig

tindràn una durada limitada

– En cap cas els partits de Lliga estàn per sobre d'altres reserves de calendari. Si un partit no s'acaba

es respecta aquest últim perquè ha fet efectiva la seva reserva. Per tant, sigueu puntuals o bé agafeu 2

llarg per evitar aquest tipus de situacions.

– Un cop acabat el partit,resultats@atletic.org
envieu mail a
, informant del resultat, data i usuari que ha fet la reserva

S'INTENTARÀ PASSAR ELS QUADRES ACTUALITZATS, CADA PRINCIPI DE MES, I ES PENJARÀ

2/4

Començen les Lligues 2016!

FRONTON:

Partits al millor de tres sets - sets a 21 punts sense diferència de dos punts - el tercer set serà a 15 pun

PADEL:

Partits al millor de tres sets - sets a 6 jocs i tie-break en cas d'arribar-se a empat a 6 jocs

Qualsevol incidència amb la que us trobeu podeu contactar amb la Organització, que intentarà
solventar la incidència entre afectats.

A què espereu per trucar als vostres primers rivals??

Us desitgem que passeu una bona competició, gaudint del joc, del bon ambient i del entorn de
Solanes.

Podeu descarregar els calendaris, reglament i contactes a la part de usuaris registrats al
següent enllaç:

http://www.atletic.org/Atl/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=245&view=finish&cid=90
2&catid=5
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Comissió Esportiva

Club Atlètic
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