REGLAMENT I NORMATIVA DE COMPETICIÓ
III TORNEIG DE PÀDEL CALDEA

1- DESCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ






El torneig de Pàdel es obert a tothom i podran jugar totes les persones majors de 16 anys.
Els partits es disputaran la tarda del divendres i al llarg de la jornada en cap de setmana.
La primera fase es disputarà durant la jornada del divendres.
La fase final es realitzarà durant la jornada del diumenge.
Es garanteixen com a mínim 2 partits, els jugadors que perdin a primera fase, accediran a la
Consolació.

2- DATES COMPETICIÓ
 Els dies 24, 25, 26 de maig del 2019.
3- HORARIS
 Els horaris dels partits es publicaran a la pagina web http://club.caldea.com un cop finalitzat el
període d’inscripcions.
4- CATEGORIES
 2 categories: Masculí 1 i 2 i Femení 1 i 2
5




PLACES CONVOCADES
Màxim 16 parelles en la categoria Masculí 1
Màxim 16 parelles en la categoria Masculí 2
Màxim 16 parelles en la categoria Femení 1
Màxim 16 parelles en la categoria Femení 2

6- SISTEMA DE COMPETICIÓ
 Tots els partits es disputaran al millor de tres (3) sets, en el cas de empat a 6 jocs, es disputarà
el tie-break (7 punts) en cada un d’ells. En el cas de un tercer set, seria un súper tie-break a 10
punts.
 En la final de les dues (2) categories es disputaran partits al millors de tres (3) sets.
7- INSCRIPCIONS
 A traves de la pagina web : http://club.caldea.com
 A la recepció de CALDEA SPORT THERMAL CLUB
8- DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ
 Fins al 22 de maig a les 21 h sempre i quan no s’hagin cobert prèviament les places
convocades.

9- PREU INSCRIPCIÓ
 Preu soci Caldea : 15 € per persona
 Preu no soci : 25 € per persona
Inclou el welcome pack
10- PREMIS

Categoria 1
Guanyadors Masculí i Femení
 Invitació per participar a la Copa d’Europa de Clubs de Pàdel amb totes les despeses
pagades* (València · 24/27 d’octubre 2019)
 1 entrada mensual Premium al Club Caldea
 1 massatge esportiu de 60 min a càrrec de Clinica Mobile
Finalistes Masculí i Femení:
 Invitació per participar a la Copa d’Europa de Clubs de Pàdel amb totes les despeses
pagades* (València · 24/27 d’octubre 2019)
(*) la participació a la Copa d’Europa de Clubs de Pàdel inclou l’allotjament, els àpats, clínics
amb jugadors professionals i pagament dels km fins a València.
Consolació categoria 1
Guanyadors Masculí i Femení:
 1 mes d’escola de pàdel gratis (1 h/setmana)
 2 entrades a INÚU
 10 hores de lloguer de pista a Caldea
Finalistes Masculí i Femení:
 1 hora de classe de pàdel
 5 hores de de lloguer de pista a Caldea

Categoria 2
Guanyadors Masculí i Femení
 1 entrada mensual al Club Caldea
 2 entrades a INÚU
 2 tractaments 30 min
 2 menús
Finalistes Masculí i Femení:
 2 entrades a INÚU
 2 tractament 30 min
Consolació categoria 2
Guanyadors Masculí i Femení:



1 mes d’escola de pàdel (1 h a la setmana)

Finalistes consolació Masculí i Femení:
 1 hora de classe
11- ARBITRATGE
 Els jugadors seran els encarregats d’arbitrar el seu propi partit, en cas de suspensió o
incidència, ho han de comunicar a l’organització.
 El resultat final de cada partit s’ha de comunicar a l’organització.
12- INCOMPAREIXENÇA
 Es concediran 15 minuts de retràs de l’hora prevista. Una vegada passat aquest termini es
donarà Walk Over (W.O) a la parella que no s’hagi presentat.
13- CANVIS
 Els jugadors no podran canviar la data i l’horari del partit sota cap concepte, per això es
requereix disponibilitat a l’hora d’inscriure’s al torneig.
14- ASSEGURANÇA
 Els jugadors que s’inscriguin al torneig han de disposar d’una assegurança
15- LESIONS
 L’organització no es fa responsable de cap lesió que es produeixi durant el torneig.
16- ACCEPTACIÓ
 La formalització de la inscripció implica el coneixement i l’acceptació d’aquest reglament i de
les normes de les instal·lacions de Caldea.

SITUACIONS ESPECIALS





En el cas que el partit no es pugui finalitzar per alguna d’aquestes circumstancies (lesió de un
jugador, incidències climatològiques) queda en mans de la organització la decisió final i serà
inapel·lable.
En el cas de no disputar o no acabar el partit abans dels límits establerts i que no s’avisi a
l’organització, el partit es donarà com a no disputat per les dues parelles o jugadors.
Els jugadors només podran fer 1 canvi de parella durant tot el torneig i sempre i quan sigui per
motius de lesions.

