
 
 

 

 

CALENDARI TORNEIG OPEN DE PÀDEL 

1. El torneig té 2 fases:  
A. Fase de grups: del 21/2/14 al 28/2/14 
B. Play off: dissabte 1/3/14 (els 2 primers de cada grup, 
enfrontats per sorteig, 1r contra 2n des de vuitens)  

2. El torneig és de categoria única i per majors de 18 anys.  
3. Les inscripcions al torneig es realitzaran del 16/1/14 al 

5/2/14. Les places estan limitades a 32 parelles.  
4. El sorteig dels grups es farà el dia 6/2/14 a les 12 h. Els 

grups A, B i C disposaran d’horari de matins (8 a 14 h) i 
els grups D, E, F, G i H el tindran de tarda (de 14 a 22 h) 

5. Cada parella haurà de lliurar un telèfon de contacte, 
mínim, que serà la forma de contacte entre les parelles 
integrants del mateix grup.  

6. Les parelles de cada grup disposaran de 10 dies, des de 
les 12 h del 6/2/14 a les 14 h del 16/2/14, per acordar 
quan jugaran entre ells els 6 partits de la lliga (3 per 
parella). Aquest acord s’haurà de comunicar a recepció i 
es farà efectiu sempre i quan hi hagi disponibilitat de 
pista.   

7. El dia 17/2/14 l’organització resoldrà els possibles 
conflictes d’horaris adjudicant data i hora a aquests 
partits no establerts. Posteriorment es publicaran a la 
recepció del centre i a la web els horaris definitius 
 

 

 

REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entre els participants ha de destacar el FAIR-PLAY. 
2. El límit de participants és de 32 parelles (12 parelles matins, 20 parelles tardes). 
3. És condició sine qua non per poder realitzar la inscripció al torneig, facilitar com a mínim 

un telèfon de contacte per cada parella.   
4. Per facilitar la trobada de les diferents parelles per jugar la fase de grups, es reservaran 3 

grups per horari de matins (A, B i C) i 5 per horari de tardes (D, E, F, G i H). En el moment 
de realitzar la inscripció s’haurà de comentar si es vol jugar la fase de grups en horari de 
matí o tarda. La inclusió de cada parella als grups es farà via sorteig el dia 6/2/14. 

5. S’enviarà via mail les dades de contacte de les parelles integrants per grup. En cas que no 
es faciliti un email, es podrà recollir la fitxa del grup a la recepció del centre esportiu.  

6. Des del dia 6/2/14 a les 12 h fins el 16/2 a les 14 h, totes les parelles integrants per cada 
grup han d’acordar quin dia de la fase de grups jugaran els partits (3 cadascuna, 6 en total 
per grup). Aquest acord serà factible sempre i quan una de les pistes de joc estigui 
disponible. La notificació s’ha de fer presencialment a la recepció del centre esportiu per 
una persona de les dues parelles que jugui el partit. No s’admetran notificacions via 
telefònica. 

7. Aquells partits que el dilluns 17/2/14 no hagin estat acordats, se’ls hi assignarà data i hora 
dins el període de la fase de grups. 

8. La fase de grups anirà des del dia 21/2/14 fins el 28/2/14.  
9. Tots els partits seran auto-arbitrats. Durant la fase de grups, la parella guanyadora serà 

l’encarregada de comunicar a la recepció del centre el resultat del partit.  
10. S’aplicarà el reglament FIP pel desenvolupament bàsic del joc amb les següents 

modificacions: els partits de la fase de grups es jugaran dins 1 hora de temps, a 3 sets i un 
total de 4 jocs per set amb tie-break. En cas que passi l’hora i el partit no estigui decidit, 
guanyarà la parella que tingui acumulats més jocs. El reglament el podeu descarregar a la 
pàgina: www.padelfip.org 

11. El play off es jugarà amb les següents característiques: vuitens i quarts de final 3 sets a 4 
jocs, semifinals i finals 3 sets a 6 jocs.  

12. Cal seguir les instruccions de l’organització en tot moment. No fer-ho pot ser motiu 
d’exclusió. 

13. L’organització de la prova es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquest 
reglament o nova situació en benefici del desenvolupament general de la prova. 

14. Inscriure’s a la prova comporta l’acceptació i el coneixement  d’aquest reglament.  
15. Les vostres dades personals seran incorporades a la base de dades creada per el 

Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta de conformitat amb les 
prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, i seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de gestionar el servei 
en què us inscriviu.  

16. El Secretariat utilitza diferents espais (web, premsa, memòries,  audiovisuals ...) per a 
informar de les seves activitats. En aquests espais es podran publicar imatges en les quals 
apareguin, individualment o en grup, usuaris realitzant les esmentades activitats. Atès que 
el dret a la pròpia imatge és reconegut dins l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la 
Llei 1/1982 del 5 de maig, la inscripció a aquesta prova implica el consentiment per 
publicar imatges de les activitats realitzades.  
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