REGLAMENT SOCIAL TENNIS TAULA 2017

Servei
El jugador que guanyi el sorteig podrà escollir entre ser el primer en servir, el camp que prefereixi o que serveixi o
esculli l’altre jugador. Perquè un servei sigui vàlid, la pilota ha de botar primer al camp del servidor i després al del
receptor, sense tocar la xarxa.
Individual: el servei sempre és lliure, en cap cas és obligatori treure creuat.
Dobles: sempre es servirà en diagonal des de la part dreta de la taula. Si el servei no és creuat i la pilota bota a
l’altre camp (passant la línia central de la taula) el punt és per l’altre parella, donat que es considera falta de servei.
Els esquerrans també hauran d’efectuar el seu servei des de la part dreta de la taula.
 No existeix el primer servei, si el primer servei no entra el punt és per l’altre.
 El canvi de servei es realitza cada dos punts.
 Si a un joc, dos jugadors/es arriben a 10-10, cada jugador/a passa a servir una vegada.
Punt
Un jugador guanyarà un punt:








si el seu oponent no fa un servei correcte.
si la pilota passa per sobre el seu camp o més enllà de la seva línia de fons sense haver tocat el seu camp,
després d'haver estat colpejada pel seu oponent.
si el seu oponent obstrueix la pilota (toca la pilota abans que boti al seu camp).
si el seu oponent colpeja la pilota dues vegades consecutives.
si el seu oponent, o qualsevol cosa que aquest vesteixi o porti, mou la superfície de joc.
si el seu oponent, o qualsevol cosa que aquest vesteixi o porti, toca el conjunt de la xarxa.
si el seu oponent toca la superfície de joc amb la mà que no agafa la pala.

Joc
Guanyarà un joc el jugador o parella que arribi primer als 11 punts, excepte quan ambdós jugadors o parelles
assoleixin 10 punts; en aquest cas, guanyarà el joc el primer jugador o parella que obtingui posteriorment 2 punts
de diferència.
Partit
Un partit es disputarà al millor de 5 jocs.
Categories
En la categoria absoluta els jugadors s’han de posar d’acord per jugar la ronda abans de la data marcada en el
quadre. El jugador que va per la part superior del quadre es qui s’ha de posar en contacte amb l’altre jugador. En
les categories restants de benjamí fins a cadet l’horari esta marcat en el quadre.

