
REGLAMENT TORNEIG VIATGES LLEVANT 

1. El torneig serà format Open. 

 

2. El tamany dels quadres serà limitat a 16 jugadors tant a fase prèvia com a 

quadre final segons el següent esquema: 

Quadre final: 10 acceptats directament, 2 WC, 4 jugadors de prèvia. 

Quadre de prèvia: 13 acceptats directament i 3 WC. 

 

3. Els jugadors que per rànking no entrin a quadre final ni fase prèvia, quedaran 

amb l’estatus d’alternatius a l’espera de que hi hagi alguna baixa abans de 

començar el torneig per poder entrar a algun dels quadres. 

 

4. Els jugadors de la fase prèvia jugaran obligatoriament el Dissabte i el Diumenge 

del primer cap de setmana.  

 

5. El jutge àrbitre serà Alex Pizà Fuster amb llicència número 5850567 

 

6. El jutge àrbitre adjunt serà Andreu Sans amb llicència número 5869899 

 

7. Les decisions del jutges àrbitres seran inapelables 

 

8. Es tendrà especial esment amb el comportament dels jugadors i violacions del 

codi de conducta. 

 

9. La fase final (masculina) començarà el Dissabte del segon cap de setmana a les 

categories on s’hagi d’haver disputat fase prèvia. En cas de no jugar-se fase 

prèvia, la primera ronda de quadre final començaria el primer cap de setmana. 

El dia 1 de Novembre (Festiu) només l’utilitzariem en cas de pluges. En cap cas 

es jugarà dia 1 de Novembre per aplaçar partits del per motius personals. 

 

10. Calendari previst de competició: 

 Femení: Els partits es disputaran els Diumenges a excepció del darrer cap 

de setmana on es jugaran semifinals i finals. Si el tamany d’algun quadre 

així ho exigís es podria jugar algun partit en Dissabte. 

 

 Masculí (pot variar en funció del número d’inscrits, revisau punt 9 del 

reglament) 

22 Octubre: Primera ronda de prèvia 
23 Octubre: Segona ronda de prèvia 
29 Octubre: 1/8 de final  
30 Octubre: 1/4 de final      
5 Novembre: 1/2 final 
6 Novembre: Finals 



 
 

 
 

 

 

       


