
 

 

 

 

26è CAMPIONAT SOCIAL DE PÀDEL 2020 

 

o FASE ÚNICA:  del 29 de juny al 19 de juliol 

o 6 CATEGORIES: Masculina, Femenina i Mixta Absolut // Masculina, Femenina i 

Mixta +45 

o JUTGE ÀRBITRE: Fede Vives  

o INSCRIPCIONS: Per e-mail, indicant categoria o categories, nom i cognoms, telèfon 

mòbil i e-mails de la parella a:  padel@rctb1899.es  

o PERIODE D'INSCRIPCIÓ: del 18 al 25 de juny 

o DIA DE LES FINALS I ACTE DE LLIURAMENT DE TROFEUS: 19 juliol (tarda) 

o PREU: 1 categoria 10 €, per cada categoria addicional, 6 € 

 

 

NORMATIVA 

 
1. Tots els partits es jugaran al millor de 3 sets, en cas d’empat a set iguals, el 3r 

set es jugarà a un súper tie-break a 7 punts. 

 

2. Serà responsabilitat de cada jugador/a complir amb els horaris de joc establerts. 

La durada de la reserva de la pista serà d’1h30min. Pel bon desenvolupament 

de la competició i per respecte als participants, s’aplicarà amb rigor la normativa 

de puntualitat (W.O. als 15 minuts de retard).  

 

3. En cas de canviar el partit programat, s’haurà d’avisar a Control de Pistes per 

alliberar la pista. En cas de que hi hagi una reserva i cap parella es presenti al 

partit i el soci perdi la pista, serà W.O. directe a les dues parelles. 

 

4. En cas d’acordar un canvi de partit, la data límit per acabar la ronda estarà 

indicada en el quadre del torneig, i s'aplicarà un estricte W.O. si el partit es juga 

fora de termini. 

 

5. En cas de no arribar a un acord pel canvi de partit, es donarà prioritat de victòria 

a la parella que no hagi demanat l’aplaçament. En cas de no haver-hi acord però 

si marge de temps, el Jutge Àrbitre marcarà un nou horari. Avançarà ronda la 

parella que en cas d'incidència es presenti a l'hora del partit. 

 

6. Els grups s’enviaran per e-mail a tots els participants juntament amb les dades 

per què puguin posar-se en contacte, en cas de necessitat de canvi. 

 

7. MOLT IMPORTANT!! La parella guanyadora serà la responsable d'anotar el 

resultat al quadre de control de pistes.  

 

8. El Jutge Àrbitre resoldrà totes les qüestions relatives a la competició i les seves 

decisions seran definitives.   
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