
 

TORNEIG DE PÀDEL NITS DE JULIOL 2020 
 
 
 

NORMATIVA 
 

Al ser un any excepcional, la organització es reserva el dret de fer els canvis 
necessaris en cas d’haver de modificar qualsevol aspecte referent al torneig. 

  
Les parelles que jugaran cada partit  han d’estar formades per 2 membres de 

l’equip (màxim 3) que s’han donat a l’hora de fer la inscripció. 
 
Els partits es juguen a 2 sets amb punt d’or i supertiebreak (a 10 punts) en 

cas d’empat a 1 set. Durant tot el campionat (totes les fases). 
 

 
SISTEMA DE JOC 

 Primera fase amb lligueta d’equips: 
o Es sumaran 2 punts per partit guanyat. 
o No es sumaran punts en cas de derrota. 
o En cas d‘empat a punts entre 2 equips valdrà l’enfrontament directe entre 

ells. En cas d’empat a punts entre 3 equips (enfrontament directe entre els 
3): 
 Ordre de valor: 

1. Diferència sets (els supertiebreack compte com a set guanyat). 
2. Diferència entre jocs guanyats i jocs perduts. 
3. En cas d’empat a sets i jocs es farà un sorteig amb una moneda 

 Segona fase eliminatòria. 
 Es classificaran per a la fase final els equips que tinguin més punts: 

o Femení C1: Passen les 3 millors parelles de cada grup (les primeres 
directe a semis, segones i terceres faran quarts). 

o Femení C2: Passen les 2 millors parelles de cada grup (2 primeres directe 
a semis, la resta quarts. Els enfrontaments es faran a sorteig). 

o Femení C3: Passen les 3 millors parelles de cada grup (les primeres 
directe a semis, segones i terceres faran quarts 

o Masculí C1: Passen els 3 millors de cada grup (primers directe a semis, 
segons i tercers faran quarts). 

o Masculí C2: Passen els 2 millors de cada grup (2 primers passen directe a 
semis, la resta faran quarts. Els enfrontaments seran a sorteig). 

o Masculí C3: Passen els 2 millor de cada grup (2 primers passen directe a 
semis, la resta faran quarts. Els enfrontaments seran a sorteig). 

 

INSCRIPCIONS 
 PREU: 34€ equip socis / 39€ equip mixt / 44€ equip no socis. 
 El pagament s’ha de fer abans del primer partit. 

 

PREMIS 
 Material esporiu Head pels campions i finalistes. 


