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Normativa Torneig de pàdel Viladecavalls 2016 
 
 
 
Generalitats 
 
 
En el Torneig de Pàdel Viladecavalls 2016 pot jugar qualsevol jugador de les empreses del grup 
Ficosa. 
 
Organitzador del torneig: Denis Arboix 
E-mail empresa: denis.arboix@idneo.com 
Telèfon empresa: 937008175 (ext. Int. 888175) 
 
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 dona-dona, home-home, 
dona-home. 
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Estructura del Torneig 
 
 
Aquest torneig es composa de tres lligues: lliga Vermella, lliga Groga, i lliga Blava. Aquestes 
tres lligues son de caràcter obert (pot apuntar-se qualsevol tipus de parella de qualsevol sexe). 
Els jugadors inscrits dins del torneig es repartiran en una lliga o una altra segons el seu nivell 
de joc, sent la lliga vermella per principiants, la groga per intermig i la blava per avançats. 

 
Dins de cadascuna de les dues lligues hi haurà 3 fases: 
 

 1ª fase: lliga per grups de tots contra tots. Aquesta fase NO es eliminatòria. Serveix per 
reequilibrar els nivells de les lligues. 

 2ª fase: lliga per grups de tots contra tots. Aquesta fase SI es eliminatòria. 

 3ª fase: tres rondes: quarts de final, semifinal i final. Aquesta fase SI es eliminatòria. 

 
Sistema de la primera fase 
 
Totes les parelles d’una lliga es repartiran per sorteig en tres grups diferents. Aquests grups 
estaran composats de quatre a cinc parelles. 
En aquesta fase totes les parelles d’un grup jugaran contra elles, de forma que cada parella al 
final de la fase ha d’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 d’un mateix grup un cop jugats tots els partits de la 
primera fase. 
 
Format de la classificació 
Per a realitzar aquesta classificació puntuaran tots els partits (jugats i no jugats). 
La puntuació dependrà directament de si s’ha realitzat el partit i del resultat del mateix: 

 Partit jugat i guanyat: Sumarà tres punts a la classificació. 

 Partit jugat i empatat: Sumarà un punt a la classificació. 

 Partit jugat i perdut: No sumarà cap punt. 

 Partit no jugat: Restarà un punt a la classificació. A més també sumarà 5 jocs al conteig 
de jocs perduts. 

 
Totes les parelles independentment de la seva classificació final dins del grup passaran a 
jugar la segona fase en el cas que hagin jugat o bé tots els partits o tots els partits menys un.  
 
Resultat de la classificació 
Aquesta classificació servirà per reequilibrar els nivells de les lligues de la següent manera: 

 Les parelles que quedin en primer lloc de cada grup a la lliga Blava seran caps de sèrie 
per a la segona fase. 

 Les parelles que quedin en últim lloc de cada grup a la lliga Blava es mouran a la lliga 
Groga. 

 Les parelles que quedin en primer lloc de cada grup a la lliga Groga es mouran a la lliga 
Blava. 

 Les parelles que quedin en últim lloc de cada grup a la lliga Groga es mouran a la lliga 
Vermella. 

 Les parelles que quedin en primer lloc de cada grup a la lliga Vermella es mouran a la 
lliga Groga. 
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Sistema de la segona fase 
 
Totes les parelles de cada lliga es repartiran (amb els canvis provinents de la primera fase: els 
que es mantenen a la seva lliga com als que han sigut moguts a una nova lliga) altre cop de 
forma aleatòria en tres nous grups. Aquests grups estaran composats de quatre a cinc parelles. 
En aquesta fase totes les parelles d’un grup jugaran contra elles, de forma que cada parella al 
final de la fase ha d’haver jugat amb cadascuna de les altres parelles del mateix grup. Al final 
es realitzarà una classificació dels participants d’un mateix grup un cop jugats tots els partits 
de la primera fase. 
 
Format de la classificació 
Serà exactament igual que la de la primera fase. Mirar l’apartat de “format de classificació” del 
apartat  “sistema de la primera fase”.  
 
Resultat de la classificació 
Aquesta classificació servirà per conformar el quadre de la tercera fase. Només passaran a la 
tercera fase les vuit millors parelles de cada lliga. 
 

Sistema de la tercera 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. Es faran 3 rondes: Quarts de final, semifinals i final. 
Com hi ha tres lligues, aleshores tindrem tres quadres. 
 
La classificació obtinguda dins la segona fase servirà per construir aquest quadre.  
Per construir aquest quadre es farà de la següent manera mitjançant el següent sistema 
seguint la filosofia de caps de sèrie: S’agafaran els 2 primers classificats de cada un dels tres 
grups, i dos dels tercers classificats dels dos grups on hi hagi més participants (en cas d’igualtat 
de participants en els grups, s’agafarà el tercer o tercers amb les millors estadístiques). 
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Sobre la realització del partit 
 
 
Les parelles quedaran entre elles amb antelació per determinar dia i hora per jugar el partit. 
 
Els partits es jugaran al Pàdel Casal de Viladecavalls. La reserva de pista serà d’una hora (1h) en 
el cas dels partits de la primera fase i segona fase i d’hora i dos quarts (1h 30 min) en el cas de 
partits de la tercera fase. 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 s’ha d’estar a la pista per jugar, per tant aneu 
amb la antelació suficient i si pot ser calenteu uns minuts abans, per perdre el mínim temps 
possible de partit. 
Si necessiteu llum artificial demaneu-la a recepció. 
 
Atenció: Si no es per causa de força major, es obligatori presentar-se al dia i hora acordada 
amb la parella rival i amb el Pàdel Casal. En cas de no avís i arribada l’hora no es presenta una 
parella (o un dels dos membres d’una parella) serà obligatori per part de la parella no 
presentada abonar el preu del temps de reserva (hora o hora i dos quarts segons toqui) al 
Pàdel Casal, a més de considerar-se com no presentada donant la victòria del partit a la parella 
que si s’ha presentat. 
 
Que passa si amb el temps reservat no s’acaba el partit? 

 Cas de la primera fase i segona fase: Si s’esgota el temps d’una hora abans d’acabar el 
partit (10 jocs guanyats), es donarà el partit per acabat amb la puntuació de jocs 
actual. Per tant guanyarà qui més jocs hagi guanyat a la finalització del temps, o bé es 
quedarà en empat si el nombre de jocs guanyats per ambdues parelles es el mateix. 

 Cas de la tercera fase: S’ha d’emprendre el més aviat possible per tal de finalitzar el 
partit. 

 
Quan s’acabi un partit, les parelles involucrades informaran del resultat del partit a la recepció 
del Casal indicant clarament la parella guanyadora, o si ha sigut empat. 
 
Puntuació partits de la primera i segona fase: 
Els partits de la primera fase es jugaran només a jocs sense sets. Recordant canviar el camp en 
la suma de jocs senars. Guanyarà el partit la parella que arribi a 10 jocs guanyats. No farà falta 
diferència de dos jocs. 
Exemples de puntuació: 10-4, 10-8, 10-9. 
 
Puntuació partits de la tercera fase: 
Els partits es realitzaran tots 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. 
 
Nota: Només de forma excepcional es pot jugar un partit en un lloc diferent al Pàdel Casal de 
Viladecavalls si es per condicions meteorològiques. En aquest cas abans de jugar aviseu a 
l’organitzador del torneig per a que ho autoritzi i al acabar el partit ambdues parelles per 
separat tindran que enviar un e-mail al organitzador informant del resultat del partit. 
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Sobre el timing del torneig 
 
 
Hi ha un temps definit per cada fase, pel qual dins d’aquests terminis s’han de jugar els partits 
que corresponguin. 
 
El temps per aquest torneig son: 
 

 
 

 08/02/2016 - 18/03/2016 → 1a fase de grups 

 29/03/2016 - 13/05/2016 → 2a fase de grups 

 16/05/2016 - 27/05/2016 → 3a fase: Quarts de Final 

 30/06/2016 - 16/06/2016 → 3a fase: Semifinals i finals 
 
El divendres dia 17/06 es farà la entrega de trofeus i la cloenda del torneig. 
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Sobre lesions durant el partit, partits no presentats i retirades del 
torneig 
 
 
Primera  i segona fase: 

 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. Per tal de fer les estadístiques, es conservarà el nombre de jocs guanyats de 
la parella retirada i es sumarà el nombre de jocs necessaris per tal d’arribar a la 
puntuació requerida per guanyar (10). Per exemple si un partit A vs B nava 7-5  i A es 
retira, el resultat quedaria 7-10. La parella afectada podrà però seguint jugant els 
partits que li restin de la lliga de grup amb normalitat. 

 Si una parella no es presenta al partit al dia i hora acordada, es considerarà partit no 
presentat donant la victòria a la parella que s’ha presentat per 10-0. 

 Si una parella desitja abandonar el torneig (per lesió permanent d’un membre de la 
parella, assumptes personals o qualsevol altre motiu) o queda desqualificada, 
l’afectació que tindrà a les altres parelles del seu grup es la següent: 
-Si la parella li falta més d’un partit per jugar, es donarà victòria a TOTS els partits on 
estigués involucrada la parella que es dona de baixa (s’hagin jugat o no i 
independentment del resultat dels partits ja jugats). Dit d’una altra forma, es com si no 
haguessin jugat cap partit. 
-Si la parella només li falta un partit per jugar, es donarà victòria al partit que falta a la 
parella contrincant per 10-0 (com si fos un no presentat), mantenint tots els demés 
resultats. 

 Atenció: Per passar a la tercera fase es necessari haver jugat o bé tots els partits o bé 
tots els partits menys un (de forma excepcional). Un partit no presentat no compta 
com no jugat (ja que hi ha hagut un guanyador i un perdedor). Un partit no jugat es 
quan no hi ha hagut acord entre ambdues parelles per jugar-lo i per tant resta un punt 
a ambdues parelles a la classificació. 

 
Tercera fase: 

 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. 

 Si una parella no es presenta al partit al dia i hora acordada, es considerarà partit no 
presentat donant la victòria a la parella que s’ha presentat. 

 Si una parella desitja abandonar el torneig durant la tercera fase o queda 
desqualificada, es considerarà partit no presentat a aquell partit que li toqués jugar. 
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Sobre les parelles 
 
 
Un cop començat el torneig, no es podrà canviar la parella per una altra de forma permanent si 
no es de forma justificada (per lesió permanent d’un membre de la parella). 
 
Una persona podrà jugar un partit previst amb una altra persona que no sigui la seva parella  
de forma puntual i transitòria, amb la condició que la persona substituta ha de ser de la 
mateixa lliga que la persona substituïda. També caldrà avisar al organitzador d’aquesta 
circumstància. 
 
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), o com a cas excepcional si s’acosta la fi d’una fase es pot jugar amb una 
parella diferent puntualment. 


