• Es recorda que els jugadors locals han de pujar el resultat a la web en quan acaben la
partida. I que en cas de no fer-ho abans del dimecres posterior a la jornada se’ls podrà donar
la partida per perduda, tal i com marca el Reglament General de Competició.
• Cal enviar l’acta a la FPV abans de 10 dies, completa i correctament omplida, signada pels 2
jugadors. Es podrá enviar per mail o fax si no hi ha observacions en la mateixa.
• El jugador local haurà d’aportar 4 pilotes en condicions, i el visitant podrà afegir 2 pilotes
abans de començar la partida. Cada jugador podrá fer tres (3) descansos d’un (1) minut.
• En Primera i Segona els jugadors trauran botant la pilota al primer escaló de l’escala cap al
rebot, jugant-la de bó després de colpejar aquest. En la resta de categories es podrá fer el dau
llançant la pilota directament contra el rebot, jugant-la de bó posterioment.
• En Primera i Segona si la pilota del traure va a l’escala farà joc, parant-se nomes quan ho faça
fisicament. En les altres categories la pilota del traure, es pararà on toque l’escala.
• Les partides es jugaran a 60 eixint de 10, en les finals es començarà de 15. Es jugarà en
trinquets convencionals i als autoritzats per escrit per la FPV, amb galeries permeses en tots.
• Les partides es podran avançar previ acord dels jugadors implicats, en cas d’aplaçar-la se’ls
podrá donar per perduda als dos equips.
• Les finals es jugaran el cap de setmana del 28-29 de juliol, en trinquet per determinar. El
club qui vulga acollir-les haurà de demanar-les a la FPV abans del dilluns 2 de juliol.
• Per a qualsevol dubte envieu un correu a campionats@fedpival.es.

PRIMERA CATEGORIA – SEMIFINALS
Nº
1ª
2ª

ANADA (14/07/2018)
Quart Classificat
Tercer Classificat

TORNADA (21/07/2018)
Primer Classificat
Segon Classificat

SEGONA CATEGORIA – SEMIFINALS
Nº
1ª
2ª

ANADA (14/07/2018)
Quart Classificat
Tercer Classificat

TORNADA (21/07/2018)
Primer Classificat
Segon Classificat

TERCERA CATEGORIA – SEMIFINALS
Es sortejaran el 03/07 amb el primer de cada grup i el millor segon.
Nº
1ª
2ª

ANADA (14/07/2018)

TORNADA (21/07/2018)

QUARTA CATEGORIA A / B– SEMIFINALS
Nº
1ª
2ª

ANADA (14/07/2018)
2on Clas. Grup 2n
2on Clas. Grup 1r

TORNADA (21/07/2018)
1er Clas. Grup 1r
1er Clas. Grup 2n

CATEGORIA VETERANS
Final directa entre el primer i segon classificat

