Torneig eTennis
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CAPITOL 1: Informació general
El Torneig de eSports #ElTennisEsQuedaaCasa, està organitzat per la Federació Catalana de
Tennis, entitat que té registrat el eTennis com a modalitat esportiva en els seus estatuts, sota la
Direcció de The Dok King Academy.

Article 1.1.- Normativa General
El comitè de direcció es reserva el dret de modificar aquestes normes en qualsevol moment i
sense previ avís.

Article 1-2.- Aplicació de la normativa
En participar en aquest torneig, els jugadors accepten respectar aquestes regles. L’organització
també es reserva el dret a prendre decisions sobre punts no inclosos en la normativa o fins i tot
contraris a aquesta per tal de mantenir l’esportivitat i l’equitat de la competició.

Article 1-3- Inscripcions
Les inscripcions al torneig, es poden formalitzar:
1.-

A

través

del

portal

de

la

Federació

Catalana

de

Tennis:

https://portal.fctennis.cat/app/torneos/mensual/1477/

El preu d’inscripció és de 20€ per jugador/a i es destinaran els beneficis al projecte “Resposta
Coronavirus” de l’Hospital Clínic de Barcelona, per causes d’emergència relacionades amb la
pandèmia de la COVID-19.
Es podrà realitzar inscripció, tant si es disposa de llicència federativa en vigor com no. S’haurà
de triar l’opció que correspongui durant el procés d’inscripció.
Es disputarà una sola categoria, tot i que al portal d’inscripció ho segmenta en absolut masculí
i femení.
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2.- A través de la compra de qualsevol dels packs de classes on line de The Dok King Academy:
https://thedogkingacademy.com/clases-online/ amb el codi de descompe tenniscatala.

Article 1-4.- Dotacions
Premis pel Guanyador:
1. Comandament professional
2. Material de regal cedit per AO Tennis 2 (ràdio + tovallola)
3. 40 % de descompte pack 4 classes online a The Dog King Academy
4.

2 entrades pel Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Comte de Godó 2021

Premis pel Finalista:
1. Material de regal cedit per AO Tennis 2 (ràdio + tovallola).
2. Una motxilla HEAD.
3. 20 % de descompte pack 4 classes a The Dog King Academy.
Premis pels semifinalistes:
1. Material de regal cedit per AO Tennis 2 (ràdio + tovallola).
2. 20 % de descompte pack 4 classes a The Dog King Academy.

Article 1-5.- Condicions de joc
El torneig es disputa amb el videojoc AO Tennis 2 i amb la consola PlayStation 4. Tots els
jugadors han de tenir el joc i la consola allà on disputin les partides. L’organització no facilitarà
cap d’aquests elements per poder jugar.
Les partides seran creades per l’organització a PlayStation Network convidant a cadascun dels
jugadors a través de la seva ID de PlayStation. D’aquesta manera quedarà estipulada la partida
que serà al millor de 5 sets. Al final de la partida, cada jugador haurà de fer una captura de
la

pantalla

amb

el

resultat

i

enviar-la

a

l’organització

del

torneig

(info@thedogkingacademy.com). Les condicions de la partida seran marcades per
l’organització (s’informarà el dia abans als jugadors). No complir aquestes condicions de joc
suposarà quedar eliminat del torneig.
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Article 1-7.- Drets d’imatge
El torneig es pot enregistrar en directe a "TWITCH/YOUTUBE" al canal de l'organitzador.
En aquest sentit, cada jugador reconeix que al registrar-se al torneig, cedeix a l’organitzador i
als socis el dret a reproduir, utilitzar, distribuir i explotar lliurement, a nivell mundial, sense
limitació del nombre, per tots els processos i tots els suports, analògics o digitals, presents i
futurs, i per a qualsevol propòsit, la seva imatge, nom complert i nick a PlayStation Network,
les seves actuacions rodades durant qualsevol partit i, més generalment, tots aquests
enregistraments, en el marc de qualsevol comunicació. relacionats amb la competició, interna
o externa, així com més generalment en el context de qualsevol explotació comercial de la
competició per part de l’organitzador o els seus socis.

CAPITOL 2: Format del torneig
Depenent dels número d’inscrits finals, l’organització confeccionarà, el dia després de la
finalització del període oficial d’inscripcions, un únic quadre de partits o més d’un. El bracket
final del torneig quedarà penjat a la pàgina del torneig al web de la Federació Catalana de
Tennis, es comunicarà a les xarxes socials i s’informarà personalment per correu electrònic als
participants. El torneig estarà organitzat en eliminatòries simples (1 contra 1) al millor de 3
partits de 5 sets cadascun. Els jugadors podran optar a no jugar el tercer partit si un d’ells n’ha
guanyat ja 2.
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CAPITOL 3: Conducta d’un partit
Article 3-1.- Abans del partit
El partit ha de tenir lloc el dia exacte indicat a la programació i a l’hora indicada. Si us plau,
tingueu per avançat la consola preparada per una millor preparació del partit, sobretot a les
fases finals que s’emetran en streaming (Semifinals i Final) i en les que els jugadors hauran de
compartir des de la Playstation la seva partida perquè pugui ser retransmesa per l’organització.
El jugador que no comparegui a la partida durant els 10 minuts posteriors a l’hora de la
convocatòria, perdrà el partit.

Article 3-2.- Interrupció del partit
Si una partida s’interromp sense voler per una raó important (fallada, apagada elèctrica), es
donarà per conclòs el partit amb victòria pel jugador que vagi guanyat.

Article 3-3.- Aturar el partit en curs
Els jugadors no podran deixar un partit en curs, excepte en cas d'emergència. Si un jugador
abandona un partit abans del seu final, el jugador contrari el guanya per 3 sets a 0.

Article 3-4: Validació del resultat
Tots els jugadors han de fer una captura de pantalla del resultat final i enviar-la a
l’organització (info@thedogkingacademy.com)

4

