Rei i reina de rodes : cada mes es comença amb una puntuació de 0 punts.
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La valoració de cada cap de setmana és el que marca una classificació absoluta.
Compartir a la web tot el mes de cada resultat de cada roda del matí, de dissabte i diumenge.
Afegir el rànquing cada mes i actualitzar-ho.
El campió i la campiona del rànquing final de mes te regal de material esportiu.

Documents
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Rodes/canàries Excel.
Rànquing.
PDF de cada roda.
PDF del rànquing (actualitzar-ho cada setmana).

Dades importants de cada jugador
1- Nom
2- Cognoms
3- Telèfon mòbil
Ordre dels jugadors a les rodes
1- Primera roda de cada mes, segons l’ordre de trucades/reserva de plaça i la teva posició.
2- Des de la segona roda de cada més, segons l’ordre de trucades/reserva de plaça i la teva posició és
en ordre del rànquing absolut.
3- Des de la segona roda de cada més i sense puntuació, es manté l’ordre segons les
trucades/reserva de plaça.
4- Places limitades: min 12 jugadors. Màxim 28 jugadors.
5- La data límit d’inscripcions marcarà el nombre de pistes disponibles. L’organització valora
l’ampliació, o no, del nombre de jugadors segons l’ocupació de pistes, respectant l’ordre en el que
han trucat o volgut fer la reserva de la plaça. Tothom té el mateix dret per participar cada cap de
setmana fins arribar a cobrir totes les places.
Puntuació roda
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Mitja de jocs entre el total de rondes jugades
Suma de 3 punts per partit/ronda guanyada
Suma de 0 punts per partit/ronda perduda
En cas d’empat a jocs, guanya la parella que vagi guanyant el joc en aquell moment
En cas d’empat a jocs i punts en el joc en marxa, punt d’or.
Puntuació en el rànquing és la suma de punts finals en totes les rodes jugades aquell mes, en
dissabte i/o diumenge
7- Guanyador i guanyadora el jugador masculí amb més puntuació a final de mes i de la jugadora
femenina amb més puntuació a final de mes.
8- En cas d’empat entre guanyador/es del rànquing absolut, es valorarà el total de jocs guanyat de
cada setmana, o cada roda. Te més valoració qui hagi jugat més rodes.

