Nota Informativa Torneig Zonal 2
Bàscara 30‐31/10/21 i 01/11/21
En primer lloc, des de l’equip arbitral es demana molta responsabilitat a tots els jugadors i
acompanyants del campionat. El campionat s’ha de fer en 5 sessions i gairebé no cap (per això
es va fer la petita adequació horària); per tant serà molt important tenir clar que a la pista
haurà d’estar només el personal que ha de jugar per tal de tenir els passadissos amb lliure
circulació en tot moment per tal de poder controlar millor el funcionament de la competició
(s’ha de tenir que en compte que no es podrà tenir en tot moment àrbitres col∙legiats i haurà
voluntaris arbitrant també).
Per un altre lloc passem tota una sèrie de punts que heu de tenir en compte i faran que el
campionat rutlli millor en tots els sentits i es doni una millor imatge:


Servei: S’aplicarà la regla del servei en totes les categories; per tant s’ha de mirar de
servir correctament
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Al Diagrama número 1 el servei B i C son correctes, mentre que A i D no ho son. L’alçada i la
verticalitat son els factors que determinen els serveis correctes. Al Diagrama número 2 la
pilota es llençada i colpejada des de el mateix lloc, però el servei A es falta, mentre que el
servei B es acceptable








Samarretes: Tots els jugadors hauran de portar com a mínim 2 samarretes clarament
diferenciables entre elles (no està permès blau marí i negre per exemple). Per tant al
no haver‐hi dorsals es molt fàcil que els jugadors tinguin vàries samarretes per tal de
canviar si l’altre jugador vesteix del mateix color.
Pales: Les pales han d’estar en correcte estat segons el reglament. Es molt important
que les reviseu abans d’anar a jugar per evitar sorpreses.
Sala de joc: Es permetrà l’entrada a jugadors i entrenadors/delegats només quan
tinguin partit. Quan acabin hauran de sortir a la grada els entrenadors/delegats i els
jugadors si volen escalfar ho poden fer a les 2 sales habilitades a l’efecte que compten
amb 10 taules.
Adequació horaris: Els horaris de les eliminatòries son provisionals; estan subjectes a
modificacions (avançar o canvi de taula) per un millor desenvolupament de la
competició. El mateix passa amb els grups si l’anterior ja ha acabat abans d’hora.

Atentament,
Richard García Momblona (Jutge Àrbitre Principal)
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