CAMPIONATS DE CATALUNYA DE FRONTENNIS 2017-2018
MODALITAT PREOLIMPICA PER EQUIPS DE CLUB

NORMATIVA DEL CAMPIONAT
Aquest Campionat es regirà per el que disposa la Normativa General en tots els seus apartats, essent
només modificada per el que respecta a les particularitats de la Competició per Equips amb el següent
:
1 - Els equips estaran composats per tres parelles que competiran juntes i a la mateixa jornada amb les
del equip contrari que determini el Calendari de Competició.
No podrà començar cap encontre fins que cadascun dels equips no hagi comparegut complert, aplicantse el Reglament pel que fa a les incomparecències ó retards a l’equip com un tot.
2 - Cadascun dels equips de Club constarà d'un mínim de sis jugadors, no estant limitat el màxim de
jugadors inscrits per equip.
3 - La composició de les parelles la determinarà lliurement cada Club per cada encontre de la Competició,
cada jugador només podrà jugar un partit en cada encontre.
4 – Es obligatòria la uniformitat en tots els components de cada equip, tant pel que fa a la samarreta
com als pantalons.
5 – La Federació Catalana establirà en cada equip el ranking dels jugadors que aquest inscrigui, desde el
nº 1 fins al nº que calgui en funció dels jugadors inscrits.
No s’admetrà cap inscripció nova de jugadors un cop començat el Campionat.
6 - A cada jornada, a la Fase de Lliga, i abans de començar els partits, els Delegats dels equips tenen la
obligació de donar per escrit, els noms i composició de les parelles i dels suplents, presentant el full
d’inscripció de l’equip, segellat per la Federació Catalana, en el que figurin els jugadors inscrits i el
numero de ranking que tenen.
7 - La parella nº 1 de cada equip serà la que sumades les posicions del ranking de cada jugador al full
d’inscripció de cada Club sigui la de menor numero, la nº 2 la segona en la suma i la nº 3 la de suma mes
alta.
8 - Les tres parelles que representen un equip, designades amb els numeros 1, 2 y 3, s’hauran
d’enfrontar obligatoriament amb les designades 1, 2 i 3 (la 1 contra la 1, la 2 contra la 2 i la 3 contra la
3 ), i en l’ordre 3 - 2 - 1 si no hi ha acord en contrari d’ambdos Clubs. A les fases finals del Campionat
l’ordre de partits serà 3 – 2 - 1 sense posibilitat de variació del mateix.
5 - En aquesta Competició s'atorgaran dos punts per cada pilota que no sigui tornada, bona o dolenta, per
cap dels jugadors del equip contrari, desprès de fer un bot per davant la línia del nº 3, o sigui la que està
a 10 metres i mig del Frontis.
6 - El Campionat es disputarà per Fases, a la Preliminar els Clubs participants, dividits en Grups, jugaran
una lliga a doble volta, que s’inicia el 28 d’Octubre de 2017

Passaran a la següent Fase els dos primers Clubs classificats a cada Grup de Primera Categoria i a Segona
Categoria els 3 Clubs. S’enfrontaran entre sí en eliminatòries en encontre únic en Frontó designat per la
Federació Catalana de la següent manera:
Primera Categoria - Semifinals
I
II

1er. del Grup A contra 2on. del Grup B
1er. del Grup B contra 2on. del Grup A

Segona Categoria - Semifinals
I
II

1er. del Grup contra 4rt. del Grup
2on. del Grup contra 3er. del Grup

El dia, hora i frontó designats per la Federació Catalana de Pilota.
Els guanyadors de les semifinals s’enfrontaran entre si pel títol de Campió i Sots campió de la competició,
en el dia i Frontó que designi la Federació Catalana.
El guanyador de Segona Categoria ascendirà directament a la Primera Categoria, i el perdedor jugarà la
promoció amb el guanyador de l’eliminatòria d’últims de Primera Categoria per un lloc a la Primera
Categoria, en Frontó i data designats per la F.C.P.
Els equips classificats en l’últim lloc de Primera Categoria a cada Grup jugaran entre ells una
eliminatòria en Frontó i data designats per la F.C.P. El perdedor s’haurà d’enfrontar al sots-campió de
Segona Categoria en un encontre de promoció en Frontó i data designats per la F.C.P per tal que el
guanyador del mateix assoleixi la Primera Categoria i el perdedor la Segona.
MATERIAL DE JOC
La competició s’haurà de jugar obligatòriament amb la Pilota Oficial de la Federació Catalana de
Pilota OXONE SWIFT CAT 2011.
Es obligatori jugar sempre amb pilotes noves procedents de pots presuritzats intactes i sense manipulació.
Cada equip aportarà un mínim d’un pot presuritzat nou i sense obrir per encontre que composaran el lot,
que restarà en poder del Jutge de l’encontre. No es podran afegir pilotes noves al lot triat mentres en el
mateix quedi alguna en bon estat. Si s’esgotés el lot es composarà un altre, de la mateixa manera que
l’inicial, amb el que es continuarà el partit.
BARCELONA , 8 d’octubre de 2017
FEDERACIÓ CATALANA DE PILOTA

