
 

CAMPIONAT DE PÀDEL MIXTE 2019 
4, 5 I 6 D’OCTUBE 

 

NORMATIVA 
 

Els partits  es disputaran al millor de 3 sets, en cas d’empat a 1 set el 3er  

serà un super-tiebreak (10 punts). 

Es jugarà amb punt d’or. 

Les parelles que no estiguin a punt per jugar en l’horari fixat en l’ordre de joc 

se’ls aplicarà el W.O. 

Es jugarà una primera fase de lligueta entre el divendres al vespre, dissabte 

tot el dia i diumenge matí i una segona fase eliminatòria diumenge a mig matí i tarda. 

En la primera fase de lligueta: Es sumaran 2 punts per partit guanyat i 0 per 

partir perdut. El super-tiebreak es tindrà en compte en cas d’empat a punts. 

 Es classificaran a la fase final: 

1a categoria: 3 primeres parelles de cada grup (la primera passa directe a semis, 

segona i tercera faran quarts de final). 

2a categoria: 2 millors parelles de cada grup (els segons i 2 primers, per sorteig, 

faran vuitens de final. Els 4 primers que queden faran directe quarts). 

3a categoria: 2 millors parelles de cada grup (2 primers van directe a semis i els 

altres classificats faran quarts de final, fet a sorteig). 

En cas d’empat a punts quedarà millor classificada la parella amb millor 

resultat entre els afectats (diferència de sets i jocs després). Si encara no es resol 

l’empat es farà un sorteig. 

Les parelles campiones de cada categoria tindran un cap de setmana a la 

Costa Brava o Andorra. Les sots campiones una entrada a un spa o una visita a 

una bodega amb tast de vins. 

El preu de la inscripció és de 15€ els socis i 20€ els no socis que s’han de 

pagar abans de començar el primer partit. 

Després de l’entrega de trofeus de diumenge es farà un sorteig d’un cap de 

setmana igual que els campions, entre totes les parelles participants. 
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