NORMES DE COMPETICIÓ
El torneig es farà en format de lligueta prèvia en grups, diferenciant parelles masculines,
femenines i mixtes, i fase final amb els campions de cada grup.

1. Els partits de la lligueta duren 1 set, o un màxim de 25 minuts. Si el set s’empata a 6 jocs,
es fa un joc de tie-break.
2. Si passats 25 minuts de partit no s’ha acabat el set, guanya la parella que vagi per davant en
jocs. Si hi ha empat a jocs, guanya la parella que vagi per davant en el marcador d’aquest
últim joc, en el moment de donar l’avís de final de partit (als 25 minuts).
3. A la fase final passen els campions de cada grup. En cas d’empat a victòries, guanya la
parella que hagi guanyat més nombre de jocs; de igualar-se, la parella que hagi perdut
menys; si persisteix l’empat, moneda a l’aire.
4. Per motius d’organització i horari de pistes, es serà molt estricte en el compliment dels 25
minuts de joc.
5. Si a l’hora d’inici programat d’un partit falta una parella, es considerarà guanyadora a la
parella present a la pista. Hi haurà un membre de l’organització a càrrec de cada pista per a
control de l’arribada/assistència i temps de joc.
6. Les semifinals i finals es jugaran a partir de les 18.30 h (horari aproximat), i serà el millor
de 3 sets o màxim 1 hora de duració; si al cap d’una hora de partit no hi ha victòria al millor
de 3 sets (2-0 ó 2-1), passa de ronda la parella que hagi guanyat més jocs durant el partit.
7. Per motius d’organització, no s’admet cap canvi en els horaris de joc establerts.
8. Les pilotes de pàdel les proporciona l’Organització.
9. Els partits contaran amb un voluntari que exercirà d’àrbitre. Preguem a tots els participants
que facilitin la seva tasca amb un joc amigable.

T’ESPEREM AQUEST DIUMENGE 29 D’OCTUBRE AL STAR’S PADEL!
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Les NORMES DE COMPETICIÓ són les següents:

