
 TORNEIG DE PÀDEL DE LES DECENNALS 2021+1 

 REGLAMENT 

 1. COMPETICIÓ 

 1.1  . La pilota oficial del torneig serà Head. 

 1.2.  La inscripció i el pagament per part dels jugadors  ha d'efectuar-se a través de la 
 passarel·la de pagament instaurada a aquest efecte, abans del començament del 
 torneig. 

 1.3.  La parella inscrita podrà modificar-se abans  d'iniciar el seu primer partit oficial, 
 sempre i quan el nou integrant de la parella no alteri per punts l'ordenació de caps 
 de sèrie del quadre. 

 1.3.1. Si es produeix alguna baixa per lesió o a causa de la covid-19, el 
 jugador de la parella podrà buscar a un altre company per a acabar els partits 
 del quadre principal, tot i que aleshores el partits no seran vàlids. 

 1.4.  Una vegada publicats els horaris de joc, només  es podran realitzar 
 modificacions d'horari i dia en el casos següents: 

 a) Si l'error és de l'organització 

 b) Si una parella demana canvi, la parella rival ha d'aprovar la nova data i 
 horari, i ha d'haver-hi pista disponible per a poder-lo fer. 

 c) En semifinals i finals, no podrà modificar-se l'horari establert a l'inici del 
 torneig. Només podrà modificar-lo l'organització per problemes de 
 disponibilitat de pistes. 

 1.5.  Els partits es jugaran en modalitat de 2 sets,  amb punt d’or en arribar al primer 
 40-40. Si cal un tercer set, serà mitjançant un super tie-break a 10 amb diferència de 
 dos punts. 

 1.5.1. La final es jugarà al millor de 3 sets amb punt d'or. 

 1.5.2. Si es dona el cas de triple empat entre tres parelles de diferents grups 
 de classificació, es jugarà un triangular entre les tres parelles (abans de les 
 semifinals). El partit es jugarà al millor de 3 en la modalitat de super tie-break 
 a 10 punts. 

 2. ASPECTES ORGANITZATIUS 

 2.1.  L'organització es reserva el dret d'expulsar  jugadors en el cas de qualsevol 
 incidència de falta verbal o física cap a l'organització o la resta de jugadors, així com 
 de causar danys greus a les instal·lacions (cristalls, xarxa, reixats, etc…) 



 2.2.  Qualsevol altra qüestió de joc o d’organització no inclosa en aquest reglament 
 particular, es resoldrà segons el reglament de la Federació Catalana de Pàdel de 
 l’any en curs. 

 2.3.  L'organització del torneig es reserva el dret  a poder canviar o modificar aquest 
 reglament sempre sobre la base de la millora de la competició. De fer-ho durant la 
 competició, no en  perjudicarà  la bona marxa. 

 2.4  S’aplicaran totes les mesures vigents per contenir  la covid-19. La màscara serà 
 obligatòria fins al moment d'entrar a pista i, de nou, en finalitzar el partit. 

 2.5.  Durant el torneig, l'organització es reserva  el dret de modificar qualsevol punt 
 del reglament per tal de complir les normes establertes per la Generalitat i les 
 autoritats sanitàries competents, en referència a la covid-19. 

 3. RESULTATS 

 3.1  Els resultats, un cop penjats, només podran modificar-se  durant les 24 hores 
 següents, sempre i quan  els quatre jugadors estiguin d'acord amb l'error i el 
 resultat. 

 4. RÀNQUING 

 El torneig tindrà tres categories masculines i tres de femenines. 

 Cada un dels tres clubs organitzadors  (CTPB, CTV I PIV) acolliran dues categories 
 que s’assignaran per sorteig. El sorteig será públic. 

 4.1.  Parelles per categoria segons rànquing: 

 La parella pot realitzar la inscripció en la categoria que desitgi. L'organització podrà 
 assignar, en cas que es consideri necessari, una categoria definitiva en funció dels 
 punts de la parella, del rànquing actual de la FCP o del nivell competitiu acreditat. 

 4.2.  Sempre que hi hagi 16 parelles o menys, es faran  grups de 4 parelles 
 distribuïdes de la manera següent: 

 4.2.1 Quatre parelles en un grup. Enfrontaments tots contra tots i final directa 
 del primer contra el segon classificat. 

 4.2.2. Vuit parelles: es dividiran en dos grups de 4 parelles. Enfrontaments 
 contra totes les parelles del seu grup i, a continuació, les dues millors parelles 
 passaran a ronda de semifinals. Els encreuaments de semifinals seran: el 



 primer classificat del grup A contra el segon del grup B, i el primer del grup B 
 contra el segon del grup A. 

 4.2.3. Dotze parelles: es dividiran en tres grups de 4 parelles. Enfrontaments 
 tots contra tots en cada grup i, a continuació, passaran a ronda de semifinals 
 la millor parella de cada grup i la millor segona dels tres grups. Els 
 enfrontaments de semifinals es decidiran mitjançant un sorteig. La millor 
 segona parella mai podrà jugar contra la primera del seu grup. 

 4.2.4. Setze parelles: es dividiran en quatre grups de quatre parelles. 
 Enfrontaments tots contra tots en cada grup i, a continuació, passaran a 
 ronda de semifinals, la millor parella de cada grup. Els encreuaments de 
 semifinals es decidiran mitjançant un sorteig. 

 4.2.5. En cas d'haver-hi empat entre parelles pel primer o segon lloc del seu 
 grup, el desempat es realitzarà de la manera següent: 

 Si l'empat és entre dues parelles del mateix grup, es comptaran en primera 
 instància partits guanyats i partits perduts. Si dues parelles del mateix grup 
 empaten a partits guanyats, es comptarà l'enfrontament directe. Si tres 
 parelles del mateix grup fan un triple empat, es comptaran sets guanyats 
 restant sets perduts i, en cas d'empat, jocs guanyats restant jocs perduts. 

 En cas d'haver-hi empat a tot entre parelles de diferents grups, per al lloc de 
 millor segon en el quadre de 12 parelles es disputarà un partit al millor de tres 
 super tie-breaks, abans de la semifinal. 

 4.3.  Els partits guanyats per WO es comptaran de la manera següent: parella 
 guanyadora + 1 set i 4 jocs. 

 5. COVID-19 

 Totes les persones participants i acompanyants hauran de respectar en tot moment 
 la normativa COVID que determinin les autoritats competents.. 

 ●  Cal usar la mascareta en tots els espais esportius i complentaris dels clubs 
 esportius. 

 ●  Es demana certificat COVID en espais tancats (pistes indoor i serveis de bar). 
 Serà obligatori pels partits que es juguin al Pàdel Indoor Valls. 

 ●  Cal respectar la distància entre les persones. 


