
SOCIAL DE PADEL 2020 
REGLAMENT 

 

PRIMERA FASE 

- Lligueta entre totes les parelles del mateix grup. 

- Els partits es jugaran al millor de tres sets, obtenint 1 punt per set guanyat. 

- No es podran jugar partits els caps de setmana abans de les 13h. 

En aquesta primera fase, s’haurà de tenir en compte les següents normes: 

-  La parella local (segons el calendari de joc) quedarà amb la visitant per 
jugar el partit corresponent. 

- Si una parella no es presenta a un partit perdrà per WO, cosa que suposarà 2 
punts per a la parella guanyadora i 0 punts per a la parella que no s’ha 
presentat. 

- Quan una parella tingui dos WO, serà exclosa del campionat i no seran 
considerats ni els punts guanyats ni els perduts en els partits jugats. 

-  La parella guanyadora serà la encarregada d´enviar el resultat a 
fvioleta@fundaciobtt.com. 

- S´ha de notificar a recepció que la pista que us han adjudicat és per partit 
de social,per així poder fer el partit sencer. 

- Quan s´hagi acabat el partit s´ha d´abandonar la pista ja que poden 
haver socis esperant a recepció per entrar a jugar;SI NO ES NOTIFICA 
EN MENYS DE 5 MINUTS L´ORGANITZACIÓ PODRÀ DONAR EL PARTIT 
COM NUL AMB UN RESULTAT DE 0-0. 

SEGONA FASE (PLAY-OFF) 

- CATEGORIA MASCULINA: 

   -Primera categoria:Quadre format amb les 8 parelles de la categoría.                                                                        

   -Segona categoria:Quadre format amb les 20 parelles de la categoría. 

   -Tercera categoria:Quadre format amb les 14 parelles de la categoria 

   -Cuarta categoria;Quadre format amb les 21 parelles de la categoría. 

-CATEGORIA FEMENINA: 

   -Primera categoria:Quadre format per les 4 primeres parelles del grup A 

   -Segona categoria:Quadre format per les dues darreres parelles del grup A i 

   les tres primeres parelles dels grups B i C. 

   - Tercera categoria:Quadre format per les tres darreres parelles dels grups B i  

   C i la primera parella del grup D.           

   -Cuarta categoria: Quadre format per les 4 darreres parelles del grup D. 

- Tots els quadres tindran el seu respectiu quadre de consolació. Els llocs a 
ocupar per les parelles en els quadres eliminatoris es penjaran en breu. 

- Aquesta fase es jugarà al acabar la primera fase. 

Observacions: 



- Sigueu flexibles per concretar horaris de joc per evitar retrassos i posibles 
decisions compromesses per part de la organització. 

- Intenteu respectar el calendari al màxim i eviteu jugar els partits a última hora. 
-  L’organització determinarà els caps de sèrie de la primera fase. 
-  El telèfons de tots els participants els trobareu a recepció. 
- No es podrà reservar pista per jugar els partits. 
- La llum i les boles dels partits correran a càrrec dels jugadors. 
-El welcome pack us sera donat al començament de la segona fase. 
- Si fos necessari,el jutge àrbitre es reserva el dret de canviar algunes normes. 
 

 


