AJUNTAMENT D’ABRERA
Regidoria d’Esports

XXX CAMPIONAT DE FRONTÓ PER PARELLES
NORMATIVA
1. Calendari
1.1 La data límit d’inscripció és el 4 d’abril de 2018, inclòs, al Centre Aquàtic Municipal. La
durada del Campionat és des del dia 11 d’abril fins el 27 de juny de 2018, ambdós
inclosos.
1.2 Els partits es jugaran els dilluns, dimecres i divendres de 18 a 23 hores.
1.3 L’ajornament i canvi de partits per alguna parella haurà de complir els següents
requisits: haver-ho sol·licitat prèviament a l’Organització AMB UN MÍNIM DE 2 DIES
D’ANTELACIÓ i tenir el vistiplau de la parella contrària, que haurà de trucar a
l’Organització per confirmar l’acceptació del canvi. Sense aquests requisits no
s’acceptarà cap ajornament o canvi.
1.4 No es podran ajornar més del 50% dels partits per la mateixa parella. Els partits ajornats
i que no es juguin dins de les dates marcades per a la seva categoria, es donarà per
partit perdut a la parella promotora de l’ajornament.
2. Organització de divisions, categories i parelles
2.1 El campionat, sempre que el número d’inscripció ho permeti, comptarà amb 2 divisions
preferiblement de 10 parelles cadascuna. En cas que les inscripcions ultrapassin el
número, es crearan tantes subcategories com siguin necessàries per albergar el total de
parelles inscrites.
2.2 El requisit per pertànyer a una divisió serà que ambdós integrants de la parella hagin
jugat en la mateixa, en la seva última participació. En funció de la classificació final de
l’edició anterior, es realitzarà una reestructuració de la composició de les divisions. Les
dues primeres parelles de cada divisió pujaran automàticament de divisió, si es
conserven unificades. Tanmateix, les dues últimes baixaran automàticament.
2.3 En cas de formació d’una nova parella amb components que en les respectives últimes
participacions hagin jugat en categories diferents, es prendrà la categoria més baixa
com causa d’inscripció. En cas que cap dels dos components hagi participat mai al
campionat, serà col·locada a la divisió mes baixa.
2.4 Si per algun motiu extraordinari en una divisió hi ha 12 parelles o més, se’n faran 2
grups de competició que, basant-se en la classificació de l’any anterior, un grup el
formaran els classificats en ordre parell i, l’altre, en ordre senar.
2.5 Les parelles, un cop iniciat el Campionat, només es podran modificar per lesió, malaltia i
abandonament d’un dels components, en tots els casos serà obligatori que la parella
hagi jugat un mínim de dues partides junts. Així mateix, el substitut no podrà pertànyer a
la mateixa o a una categoria superior a la del jugador que es vol substituir. Aquesta
modificació ha de tenir l’acceptació prèvia de l’Organització. L’incompliment es
sancionarà de la mateixa manera que el “no presentat”.
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3. Organització de la Competició
3.1 El sistema de competició serà de lliga a una sola volta.
3.2 Només a primera divisió es realitzarà un play-off final.
3.3 El sistema de puntuació per a la classificació serà el següent: 3 punts per partit guanyat,
1 punt per partit perdut i -1 punt pel no presentat (NP).
3.4 Els horaris, quadres de resultats i classificacions es penjaran al taulell d’anuncis del
Frontó.
3.5 L’Organització entregarà a cada parella un únic joc de pilotes per a tot el Campionat.
3.6 El primer servei es decidirà llançant una moneda a l’aire.
4. Reglament bàsic
4.1 El servei serà "BO" si la pilota, toca el frontis i bota entre els quadres número 4 i 7. Serà
"FALTA" si toca en primer lloc a la paret lateral, bota abans del quadre número 4 o a la
línia. Serà "PASSA" si bota darrere del número 7 o a la línia. En cas de “PASSA”, el
servei es repetirà, si torna a ser “passa” es perd el punt. Una vegada iniciat el joc, totes
les pilotes que toquin qualsevol línia del camp o del frontis es consideraran dolentes.
Abans de colpejar per servir, aquesta ha de botar a terra.
4.2 Els partits es resoldran al millor de 30 punts o per esgotament del temps, que serà de
40 minuts. En els casos d’empat amb el temps esgotat es farà un únic punt de
desempat.
4.3 Les parelles controlaran la puntuació del partit. En cas de dubte, o que la pilota colpegi
un contrari, s’haurà de repetir el punt. Els punts fets a la davantera tindran un valor de
dos punts sempre i quan el contrari no la toqui amb la raqueta abans del segon bot. Es
considerà davantera totes aquelles pilotes que toquin terra per davant de la línia número
3.
4.4 El "no presentat" s’aplicarà amb rigorositat passats 10 minuts de l’horari previst i es
sancionarà amb la pèrdua del partit, restant un punt a la classificació.
4.5 En cas de retirada o d’exclusió del campionat d’una parella, per no presentar-se a més
del 50% dels partits o qualsevol altra causa aprovada per l’Organització, els partits que
hagin pogut jugar no tindran cap validesa per a la classificació.
5. Altres
5.1 L’Organització es reserva el dret d’alterar, modificar o suspendre qualsevol punt
d’aquesta normativa. La seva decisió és inapel·lable.
5.2 L’Organització no es responsabilitza dels danys físics o morals que qualsevol participant
pugui causar-se o causar a tercers.
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