
 

REGLAMENT DEL CAMPIONAT SOCIAL DE PÀDEL 2022 

 

El Campionat Social de Pàdel és un dels principals esdeveniments esportius de l'any en 

la vida social del Club. L’edició de 2022 consta de 3 categories de doble femení i 3 

categories de doble masculí. Els jugadors escolliran la categoria en la que volen jugar, i 

la organització ho haurà de ratificar. A la nostra pàgina web 

www.clubesportiuvalldoreix.com  podreu conèixer l'evolució dels diferents quadres de 

competició. 

L’ edat mínima d’ inscripció serà de 15 anys a complir durant aquest any. 

Tots els quadres es disputaran pel sistema d’eliminatòries. Les parelles eliminades a 

primera ronda disputaran una prova de consolació. Per tant tothom disputarà un 

mínim de dos partits 

Els partits es diputaran al millor de 3 sets amb tie break a tots ells. 

El campionat es jugarà a partir del 10 d’Octubre. Cada ronda es disputarà en una 

setmana, a excepció de les semifinals i finals de tots el quadres que tindran lloc els dies 

25 i 26 de Novembre. L’últim dia tindrà lloc l’acte de lliurament de trofeus. 

A cadascun dels confrontaments, la parella situada a la part alta de la clau, es posarà 

en contacte amb la parella contrincant per acordar el dia i hora del partit. Els 4 

jugadors hauran de presentar-se a secretaria del club per demanar pista, indicant de 

que es tracta d’un partit de social. Els caps de setmana no es podran programar partits 

abans de les 12:00 hores. Un cop acabat el partit, les parelles abandonaran la pista e 

informaran a recepció per si hi ha socis esperant poder jugar. A recepció del club 

estaran disponibles els telèfons de tots els inscrits, per tal de que tothom pugui 

contactar amb les parelles contrincants. 

Es podrà canviar de parella sempre i quan el Campionat no hagi començat ( només 

iniciat el primer partit ja no es deixarà canviar ). 

La parella guanyadora de cada partit serà la encarregada d’informar del resultat a 

l’organització mitjançant un correu a jcmunoz@fundaciobtt.com.      

En el cas de que alguna parella es retardi mes de 15 minuts de l’hora acordada per 

disputar el partit, s’aplicarà el w.o. corresponent, a no ser que es posin d’acord per 

jugar en un altre moment dins del termini establert. 

S’hauran de respectar les dates establertes per l’organització per disputar cada ronda 

(màxim una partit per setmana). En el cas de que es pugui ampliar aquest termini la 

organització ho farà saber a tots els participants. 

Tots els participants rebran un samarreta del torneig. 

http://www.clubesportiuvalldoreix.com/
mailto:jcmunoz@fundaciobtt.com


Les inscripcions es podran fer a traves de la pàgina web del club 

www.clubesportiuvalldoreix.com fins el dia 6 d’octubre. 

 

 

 

 

El preu d’inscripció serà de 12 € per jugador/a. L’organització es farà càrrec de les 

pilotes i de les hores de llum necessàries per disputar les semifinals i finals. En els 

partits previs, les parelles es faran càrrec de les pilotes i la llum.  

L’organització, si fos necessari, es reserva el dret de canviar alguna d’aquestes normes. 

http://www.clubesportiuvalldoreix.com/

