
40a EDICIÓ INTERCLUBS DAMES  
TEMPORADA 2019-2020 
REUNIÓ DE CAPITANES 

25 de setembre de 2019 
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GRUPS I CALENDARI 

 • Els grups aquest any queden de la següent manera: 

 1r grup: 13 equips 
 2n grup: 13 equips 
 3r grup: 14 equips 
 
S’ha incorporat el CT Andrés Gimeno “C” al tercer grup com a nou equip i 
s’ha donat de baixa el CT La Salut “A”. 
 

• Data d’inici: 3 d’octubre          
• Data final: 21 de maig      
 
No es jugarà el 5 de Desembre, la setmana del Godó (dijous 23 d’abril), 
les dates del Campionat d’Espanya (30/4 o 7/5) els períodes de vacances 
habituals i deixarem dos dijous de descans, el 23 i el 30 de Gener. 
 

Cada jornada descansa un equip 
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ASCENSOS, DESCENSOS I FORMAT DE JOC 

 • Pugen al 1r grup: FC Junior i R.C.T Barna-Teià “A” 
• Baixen al 2n grup: C.T. Barcino “A” i Club Egara “A” 
• Pugen al 2n grup: R.C. de Polo “C” i C.T. Manresa  
• Baixen al 3r grup: C.T. Andrés Gimeno “A” i C.T. Hospitalet “A” 
 
RECORDAR als equips que canvien de grup i al C.T. Andrés Gimeno “C” 
que s’incorpora: 
 
• Grup 1 i 2: Juguen 3 dobles i 2 individuals 
• Grup 3: Juguen 3 dobles i 1 individual 
• TOTS els partits es juguen al millor de 3 sets, sent el 3r set un súper 

tie-break 
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OBJECTIUS ASSOLITS!!! 

 • Nou sistema de sorteig sense carnets 

• Nou email: interclubdames@egara.es 

• Acta enviada per l’equip amfitrió 

 
 OBJECTIUS PENDENTS... 

 • Puntualitat a l’inici dels partits (convocar 9h45) 

• Recuperació de partits: és obligatori recuperar els partits anul·lats 

pel mal temps el dilluns següent, tot i que no disposeu de suficients 

jugadores 

 
 

mailto:interclubdames@egara.es
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RECORDATORIS 

 
• Envieu les actes per email en acabar els enfrontaments 

• L’ordre per disputar els partits serà: primer els individuals i després 

els dobles per ordre del sorteig 

• En cas que un equip prevegi que no podrà jugar un partit a casa en 

una data establerta, pot demanar de canviar l’anada i la tornada 

amb l’altre equip, sempre que ho avisin a l’organització 

•  L’únic motiu per ajornar els enfrontaments és per motius 

meteorològics 
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NOVETATS!! 

  
 

• Des de la meitat de la temporada passada, els equips poden estar 

formats per 20 jugadores 

• Les jugadores que es presentin a jugar i entrin al sorteig, han 

d’entrar a pista a jugar. En cas contrari, l’equip infractor perdrà tots 

els punts d’aquell enfrontament 

• Si hi ha acord entre capitanes d’esperar una jugadora, les dues 

capitanes ho han de fer constar i firmar darrera l’acta 
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NOVETATS!! 

  
 

• De cara a la temporada 2020-2021, només es permetrà jugar a 

una jugadora “ex-wta” (ex-jugadora professional) a cada 

eliminatòria. 
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40a EDICIÓ INTERCLUBS-DAMES 

  
 

       • Ja fa 40 anys que va començar aquesta competició femenina de 

tennis. I a dia d’avui, segueix ben viva. N’estem molt orgulloses i 

ens agradaria celebrar-ho com toca a final de temporada. 

• Aquest any la festa serà encara més gran i ens agradaria 

comptar amb tots els equips per a celebrar-ho. 

 

US MANTINDREM BEN INFORMADES!! 
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CONTACTE 

 
• Jutge àrbitre: Anna Miguel 

• Email: interclubdames@egara.es 

• Telèfon: 937352709  

DUBTES I PREGUNTES??? 

 
A JUGAR!!!   
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