REGLAMENT

TEMPORADA 2018 / 2019
INTRODUCCIÓ
El Penyes Pàdel Tour és una competició per equips de caire social. Un circuit de pàdel
orientat a tots aquells jugadors amateurs que gaudeixen practicant aquest esport i on
no cal disposar de llicència federativa.
Des d’abril de 2019 a juliol de 2019, se celebraran sis Proves Territorials. Tots els
participants rebran un Welcome Pack, a banda dels premis als campions i finalistes.
El Màster final tindrà lloc el mes d’agost del 2019, dins del marc del Congrés Mundial
de Penyes. Els finalistes de les Proves Territorials hi tindran accés directe, tant de
categoria Or com de categoria Plata.
Les proves es realitzaran en els millors clubs de Catalunya, amb una durada de cap de
setmana, iniciant els partits divendres al vespre i finalitzant diumenge a la tarda.
Els equips han d’estar formats per un mínim de sis i un màxim de vuit persones: 3
jugadors i 3 jugadores, amb la opció de tenir un reserva per cada gènere.
El guanyador del Màster Final es proclamarà Campió Absolut del Penyes Pàdel Tour.
El que busca el Penyes Pàdel Tour és fer del pàdel una jornada social, de cohesió, de
companyonia i de bon ambient, sense oblidar el caràcter competitiu que té qualsevol
campionat.
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INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web www.penyespadeltour.com
indicant les dades sol·licitades.
Un cop rebut el formulari, en el transcurs de 2 dies es validarà la inscripció
corresponent. Quan s’hagin comprovat les dades facilitades, s’emetrà un correu
electrònic de confirmació per a procedir a la realització del pagament. Es disposarà de
2 dies per a efectuar l’ingrés al número IBAN facilitat. Un cop s’hagi efectuat el
pagament, la inscripció quedarà confirmada i s’emetrà el corresponent justificant.
Un cop confirmada la inscripció no es permetran canvis pel que fa als integrants
de l’equip, tant per les Proves Territorial com pel Màster Final.
Si durant el termini indicat no s’efectua el pagament pendent, la inscripció quedarà
anul·lada.
Quan l’equip inscrit arribi a las seus on es disputi la Prova Territorial, s’haurà de dirigir
a la carpa de la Organització, acreditar-se i recollir el Welcome Pack corresponent.
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PROVES TERRITORIALS
FORMAT DE COMPETICIÓ
Les fases territorials tindran una durada de cap de setmana, iniciant els partits
divendres al vespre i finalitzant diumenge a la tarda.
Per tal de garantir que el nivell dels grups sigui el més homogeni possible i reforçant el
caràcter social de la competició, existiran dues categories: categoria or i categoria
plata.
En el moment de la inscripció, els equips podran sol·licitar la plaça a la categoria que
més s’adeqüi al seu nivell. La categoria que seleccioni l’equip a la inscripció serà
tractada com una dada orientativa per a l'organització què tindrà la facultat de
modificar-ho si no la considera acurada.
Un mateix jugador/a o un mateix equip, podrà disputar més d’una prova, sempre i quan
no hagi arribat a Semifinals a alguna de les proves ja celebrades.
La competició està formada per fase de grups o lligueta i fase final
Cada enfrontament constarà de 3 partits simultanis:
•

Un Masculí

•

Un Femení

•

Un Mixte

Per victòria a cadascun dels 3 partits disputats ,es sumarà un punt, que s’acumularan
per a decidir la classificació de la Fase Lligueta i d’aquesta manera, qui passarà a la
següent fase.
En el cas que hi hagi un empat a punts entre 2 equips es tindrà en compte el resultat
en el seu enfrontament directe per a decidir qui passa a la 2a Fase.

4

En el cas que hi hagi un empat a punts entre 3 o més equips, es tindrà en compte el
següent i per l'ordre indicat, per a decidir qui passa a la 2a Fase:
•

Resultats en el seus enfrontaments directes.

•

Diferència de sets (sets a favor i sets en contra).

•

Diferència de jocs (jocs a favor i jocs en contra).

•

En el cas que encara continuï l’empat, es procedirà a fer-ho per cara o creu.
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REGLAMENT
Equips participants
Es una competició per equips, formats per 3 jugadors i 3 jugadores, amb la opció de
tenir un reserva per cada sexe.
Quinze minuts abans de l’inici de cadascun dels enfrontaments, el capità de l’equip
haurà d’informar a la Organització dels components de l’equip que els disputaran.
Al ser partits simultanis, cap jugador/a podrà repetir partit.
El jugador/a reserva es podrà utilitzar en cas de lesió o d’indisposició d’alguns dels 6
jugadors/es titulars. En cap cas però, un cop ja estigui començat cadascun dels
enfrontaments.
Horaris dels partits
Els horaris d’inici dels partits seran:
•

Divendres a les 19h (equips que puguin jugar)

•

Dissabte i diumenge a les 9h.

Un cop tancades les inscripcions enviarem una notificació Push a través de Setteo on
podreu veure els quadres, horaris, etc i on també rebreu totes les notificacions , a
banda de publicar-se al web www.penyespadeltour.com
Puntualitat
Si alguna de les parelles d'un equip, es presenten amb retard a l'inici del seu partit, es
penalitzarà amb 1 joc per cada minut que es retardi.
Si alguna de les parelles d'un equip, es presenten 15 minuts tard a l'inici del partit, es
penalitzarà amb la derrota d'aquest per un resultat de 6/0-6/0.
Si un equip complert, és a dir, els sis jugadors que han de disputar l'enfrontament, es
presenta 15 minuts tard a l'inici d'aquest, es penalitzarà amb la pèrdua de
l'enfrontament per un resultat de 3 a 0 i cada partit per un resultat de 6/0-6/0.
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Puntuació dels partits
Tots els partits es disputaran al millor de 3 SETS amb Tie Break als dos primers.
En cas d'empat a un set iguals es farà un Súper Tie Break a 10 punts, amb diferència
de dos punts d'avantatge.
Cada partit guanyat sumarà un punt.
Respecte
Tota persona/jugador que exposi una conducta violenta, irrespectuosa, envers la
organització o jugadors, serà expulsada del Torneig.
Les possibles reclamacions es faran a l’organització una vegada acabi el partit. Un cop
estudiada l’acció, el comitè esportiu prendrà una decisió, la qual no es podrà tornar a
reclamar.
Qualsevol conducta que els jutges considerin que atempta contra el Fair Play durant el
Torneig serà notificada al jugador perquè no les torni a cometre. Si la falta és
reiterativa l’organització podrà expulsar el jugador del Torneig.
La participació en aquest torneig suposa l’acceptació del reglament i bases del Penyes
Pàdel Tour.
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MÀSTER FINAL
Els finalistes de cada Prova Territorial es trobaran, coincidint amb el Congrés Mundial
de Penyes del FC Barcelona, per competir en el Màster Final del Penyes Penyes
Pàdel Tour a les instal·lacions del Club Esportiu Laietà de Barcelona.
FORMAT DE COMPETICIÓ
La competició al Màster Final es composa d’una fase final o quadre eliminatori.
Cada enfrontament constarà de 3 partits simultanis:
•

Un Masculí

•

Un Femení

•

Un Mixte

Puntuació dels partits
Tots els partits es disputaran al millor de 3 SETS amb Tie Beak als dos primers.
En cas d'empat a un set iguals es farà un Super Tie Break a 10 punts, amb diferència
de dos punts d'avantatge.
La classificació serà per eliminatòria directa. Passarà a la següent ronda a l’equip que
hagi guanyat dos enfrontaments mínim.
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Puntualitat
Si alguna de les parelles d'un equip, es presenten amb retard a l'inici del seu partit, es
penalitzarà amb 1 joc per cada minut que es retardi.
Si alguna de les parelles d'un equip, es presenten 15 minuts tard a l'inici del partit, es
penalitzarà amb la derrota d'aquest per un resultat de 6/0-6/0.
Si un equip complert, és a dir, els sis jugadors que han de disputar l'enfrontament, es
presenta 15 minuts tard a l'inici d'aquest, es penalitzarà amb la pèrdua de
l'enfrontament per un resultat de 3 a 0 i cada partit per un resultat de 6/0-6/0.
Respecte
Tota persona/jugador que exposi una conducta violenta, irrespectuosa, envers la
organització o jugadors, serà expulsada del Torneig.
Les possibles reclamacions es faran a l’organització una vegada acabi el partit. Un cop
estudiada l’acció, el comitè esportiu prendrà una decisió, la qual no es podrà tornar a
reclamar.
Qualsevol conducta que els jutges considerin que atenta contra el Fair Play durant el
Torneig serà notificada al jugador perquè no les torni a cometre. Si la falta és
reiterativa l’organització podrà expulsar el jugador del Torneig.
La participació en aquest torneig suposa l’acceptació del reglament i bases del Penyes
Pàdel Tour.
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