
Normativa torneig de pàdel tardor 2013 
 
 
 
Generalitats 
 
Des de Idneo organitzem una lliga o torneig de tennis en la qual pot jugar qualsevol jugador de 
les empreses del grup Ficosa. 
 
Organitzador del torneig: Denis Arboix 
e-mail empresa: denis.arboix@idneo.es 
telèfon empresa: 937008175 (ext. Int. 888175) 
 
Contacte Ficosa: Cristina Viciana 
e-mail empresa: ftr.cviciana@ficosa.com 
 
Encarregat pàdel Viladecavalls: Xavier Gràcia 
e-mail: info@padelcasal.com 
telèfon: 672378277 
 
Pistes Pàdel Casal Viladecavalls: 
Direcció: C/ Antoni Soler i Hospital, 2 08232 Viladecavalls 
web: www.padelcasal.com 
 
Modalitat del torneig: Dobles (per parelles). Les parelles poden ser home-home, home-dona, i 
dona-dona. 
 
 

Sobre el sistema de joc 
 
Hi haurà 2 fases de joc en el torneig: 
 

 1ª fase: lliga per grups de tots contra tots. 

 2ª fase: tres rondes: Quarts de final, semifinal i final. 

 
Sistema de la primera fase: 
 
Totes les parelles es repartiran per sorteig en diferents grups. Es formaran 4 grups de 5 o 6 
parelles per grup. 
 
En aquesta fase totes les parelles d’un grup jugaran contra elles, de forma que cada parella al 
final de la fase te que haver jugat amb cadascuna de les altres parelles del mateix grup (per 
exemple si un grup està composat per 5 parelles, cada parella realitzarà 4 partits). Al final es 
realitzarà una classificació dels participants en un mateix grup un cop jugats tots els partits, on 
en primer lloc es tindrà en compte el nombre de partits de guanyats vs partits perduts; en 
segon lloc (en cas d’empat entre dues o més parelles), es mirarà nombre de sets guanyats vs 
nombre de sets perduts, i en el estrany cas d’empat en tercer lloc es mirarà  el nombre de jocs 
guanyats vs nombre de jocs perduts. 
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Les dues primeres parelles amb millor classificació de cada grup es classificaran per els quarts 
de final. De tal forma que quedin 8 parelles per conformar el quadre per quarts de final. 
 
En relació a lesions i retirades durant el partit: 
Si un jugador de la parella es lesiona durant el transcurs d’un partit i no pot continuar o no vol, 
es considerarà una retirada de la PARELLA, donant la victòria a la parella contraria i conservant 
la estadística de jocs guanyats i perduts i sets guanyats i perduts que hi hagi en el moment de 
la retirada. La parella afectada podrà però seguint jugant els partits que li restin amb 
normalitat tenint la possibilitat de classificar-se per la segona fase. 
 

Sistema de la segona fase: 
 
En aquesta fase les parelles jugaran amb quadre, enfrontant-se de dues en dues a partit únic. 
Si es guanya el partit es passa a la següent eliminatòria, si es perd el partit la parella queda 
eliminada; així fins la final. 
 
En relació a lesions i retirades durant el partit: 
Si un jugador de la parella es lesiona durant el transcurs d’un partit i no pot o no vol continuar 
es considerarà una retirada de la PARELLA, donant la victòria a la parella contraria; de tal 
forma que ocasiona l’eliminació de la parella afectada i el pas a la següent ronda de la parella 
contraria. 
 
 

Sobre la realització del partit 
 
Les parelles quedaran entre elles amb antelació per determinar dia i hora per jugar el partit. 
 
Els partits excepte excepció es jugaran al Pàdel Casal de Viladecavalls. La reserva de pista serà 
d’hora i dos quarts (1h 30 min) i es tindrà que trucar a l’encarregat de les pistes de pàdel del 
casal amb un mínim de tres dies d’antelació. 
L’hora en que es reservi la pista es l’hora que es te que estar a la pista per jugar, per tant aneu 
amb la antelació suficient. 
Si necessiteu llum artificial demaneu-la a recepció. 
 
Si amb la hora i 30 min no teniu suficient per acabar el partit o bé podeu reprendre’l un altre 
dia a on us havíeu quedat o bé podeu preguntar a recepció si podeu jugar 30 minuts més o el 
que us calgui. 
 
Els partits es realitzaran tots a al millor de tres sets (cal guanyar-ne dos). 
 
Cada set es guanyarà amb 6 jocs guanyats amb diferència de dos respecte del adversari. 
 
Tots els sets en cas d’empat a 6-6 es realitzarà un tie-break de desempat per decidir el 
guanyador del set. Com a excepció la final al tercer set no hi haurà tie-break, sent obligatori 
guanyar el set (i el partit) amb una diferència de com a mínim dos jocs. 
 
Quan s’acabi un partit, les parelles involucrades informaran del resultat del partit a la recepció 
del Casal així com el temps emprat del partit (potser diferent del temps de reserva de pista). 
 
Per tal d’evitar confusions, a l’hora de dir el resultat d’un set, sempre direm primer la parella 
guanyadora del partit i després la perdedora. Per exemple les parelles X i Y s’enfronten, la 



parella Y guanya i tenim el següent resultat: 4-6, 7-6, 6-2. Significa que la parella guanyadora Y 
del partit, el primer set l’ha perdut (guanyant 4 jocs front els 6 del adversari X (perdedora del 
partit), el segon set l’ha guanyat pel tie-break, i el tercer set l’ha guanyat (per 6 jocs parella Y 
front 2 jocs parella X). 
 
De forma excepcional es pot jugar un partit (per exemple un dissabte per proximitat dels 
jugadors), en un lloc diferent al Pàdel Casal de Viladecavalls. En aquest cas abans de jugar 
aviseu a l’organitzador del torneig que serà així i al acabar el partit ambdues parelles per 
separat tindran que enviar un e-mail al organitzador informant del resultat i del temps del 
partit. 
 
 

Sobre la realització del torneig 
 
Hi ha un temps definit per cada fase, pel qual dins d’aquests terminis s’han de jugar els partits 
que corresponguin. 
 
En cas d’impossibilitat o força major de no poder jugar tots els partits en els temps definits 
poseu-vos en contacte quan abans amb l’organitzador del torneig per comunicar-ho i arribar a 
una solució. 
 
El temps per aquest torneig son: 
 

 30/09/2013 - 18/11/2013  →  Fase de grups 

 18/11/2013 - 02/12/2013  →  Quarts de Final 

 02/12/2013 - 09/12/2013  →  Semifinals 

 09/12/2013 - 16/12/2013  →  Final 
 
 

Sobre les parelles 
 
Un cop començat el torneig, no es podrà canviar la parella per una altra, ni una persona podrà 
jugar un partit previst amb una altra persona que no sigui la seva parella. 
 
En el cas de impossibilitat de jugar un partit previst per part d’un membre de la parella (temes 
de treball, viatge inesperat, etc), el partit s’ajornarà fins que es pugui realitzar (dins els 
terminis establerts). Queda totalment prohibit jugar amb un altre jugador sense comunicar-ho. 
 
En el cas de baixa definitiva del torneig d’un membre de la parella o de no poder jugar a temps 
els partits dins el termini, avisar al organitzador del torneig per trobar una solució o que 
autoritzi un canvi puntual de parella. 


