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BASES I NORMES DEL CAMPIONAT DE FRONTENNIS. 

 
PRÒLEG 
 El fi d'aquest reglament és arreplegar les particularitats d'aquest campionat. No obstant 
qualsevol altra generalitat no arreplegat en aquest Reglament, estarà subjecta al Reglament General 
de la Federació Espanyola de pilota, al Reglament de competició i al Reglament disciplinari de la 
UVEG 
 
CAPÍTOL I: MATERIAL I INDUMENTÀRIA ESPORTIVA. 
 Art. 1.- Cada parella aportarà un pot de dos pilotes, model VIP o OXONE X3  
 Art. 2.- Tots els jugadors i jugadores d'un mateix equip deuran portar idèntic color de la 
samarreta. 
 Art. 3.- És OBLIGATORI l’ús d’ulleres protectores pels dos jugadors, el partit no començarà 
sense aquest requisit. 
 
CAPÍTOL II: JUGADORS I JUGADORES. 
 Art. 4t.- Tots els participants hauran de pertànyer a la Comunitat Universitària de la UVEG. 
L'ACREDITACIÓ es realitzarà per mitjà de la relació de jugadors i DNI. 
 Abans d'iniciar cada partit els jugadors i jugadores hauran de poder identificar-se. 
 
CAPÍTOL III: CALENDARI I CLASSIFICACIONS. 
 Art. 5t.- El sistema pel qual es regirà el campionat  serà el de lliga en una primera fase. El mínim 
de parelles participants és de quatre. Una vegada acabada aquesta fase, es procedirà a jugar una 
segona fase final. 
 Art. 6t.- S'establixen les categories següents: 

a) Dobles masculí 
b) Dobles femení 
c) Dobles mixt. 

Els resultats de les distintes categories seran totalment independents entre si. 
 En el cas que en una categoria no hi hagués parelles suficients per organitzar-la, es podrà 
competir en la qual tingui el mínim. El calendari s'exposarà en els taulers i la pàgina web del SEF ( 
Servei d´Educació Física), sent este el mitjà normal de comunicació de l'organització amb els 
participants. 
 
CAPÍTOL IV: DESENVOLUPAMENT DELS PARTITS I AJORNAMENTS. 

Art. 7m.- Els partits hauran de jugar-se en el dia indicat en el calendari. En el cas de no 
presentar-se o presentar-se 15 min. després de l'hora fixada, se li donarà per perduda la partida a 
l'equip que incórrega en aquesta falta i perduda de la mitat de la fiança. Si reincidira se li expulsaria de 
la competició i perdria la totalitat de la fiança. 
 Art. 8u.- Tots els partits es disputaran a tres sets, els dos primers a 15 tantos i amb una durada 
límit de 20 min. Cadascun i de 10 punts si es disputa un més de desempat. Sí el rellotge assenyalara 
el final del temps estant la pilota en joc, haurà d'acabar-se el tant en disputa, i si amb això el partit 
quedara empatat, haurà de disputar-se un tant de desempat. 
 Cada equip disposarà de dos minuts de temps mort que podran sol·licitar-ho un en cada set i en 
períodes d'1 min. I sempre que estiga en possessió del servei. 
 No es podrà demanar temps mort: 

 En els 5 min. Últims del temps màxim. 
Art. 9é.- La lesió d'un jugador o jugadora suposa la pèrdua del partit per part de la 

parella del lesionat o lesionada. En el cas que la lesió del jugador no permetera la continuïtat de la lliga 
per part d'eixa parella, presentant el comunicat metge del lesionat, s'autoritza a fer una ampliació de 1 
jugador. 
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Art.10é.- El servei s'efectuarà des del número 3, situant-se la falta en el mateix número i sense 
passa ni mitja. 
Art.11é.- Totes les parelles tenen dret a ajornar un partit per temporada. L'ajornament 

se sol·licitarà a la Secretaria de Competicions  per mitjà de l'imprés corresponent, que han de firmar el 
delegat que ho sol·licite amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans de la data del partit. En el 
C. de Blasco Ibàñez el ajornament es realitzarà d’aquesta altra manera (L'ajornament se sol·licitarà per 
correu electrònic a la persona encarregada de la competició (cristina.ortiz@uv.es), amb una setmana 
d'antelació i estant d'acord les dues parelles). 
 
CAPÍTOL V: CREDITS ECTS, JUTGES, ACTES I COMITÉ DE COMPETICIÓ. 
 Art. 12é.- Per a la obtenció de crèdits ECTS es requerirà jugar un nombre mínim de partits que 
se estableix en el 80% dels totals de la competició regular i no ser sancionat pel Comité de competició 

Art. 13é.- Els partits seran arbitrats per un jutge. 
 Art. 14é.- El jutge haurà de fer arribar el resultat al SEF per mitjà de les actes, que es 
formalitzaran en documents elaborats a aquest efecte per la Secretaria de Competicions, hauran 
d'omplir-se en tots els seus apartats i estarà firmat pels delegats dels dos equips. Qualsevol incidència 
durant la partida es reflectirà en l’acta 
   
 


