
 

NORMATIVA TORNEIG DE PÀDEL PER EQUIPS 

Cada equip esta format per 3 jugadors i 3 jugadores que disputaran 1 partit masculí, 1 partit femení i 1 
partit mixte. Cada jugador farà 1 partit, no podent així repetir cap enfrontament. 

En cas de lesió d’un jugador o per decisió de la organització prèvia a la publicació dels horaris, els 
jugadors restants cobriran el lloc del jugador lesionat, no podent fer servir cap tipus de reserves d’altres 
jugadors que no siguin els prèviament inscrits. 

Es jugarà una primera fase de grups amb sistema lligueta tots contra tots fent així quatre partits mínim 
cada equip participant. Cada ronda es formarà per un partit masculí, un femení i un mixte, guanyant la 
ronda l’equip que guanyi més partits en cadascuna. 

Un cop acabada la fase de lligueta es jugarà la fase d´eliminatòries disputant-se com segueix: 

FINAL A:  

PRIMER EQUIP QUADRE 1 vs PRIMER EQUIP QUADRE 2 

SEMIFINAL B:  

SEMIFINAL B1: SEGON EQUIP QUADRE 1 vs TERCER EQUIP QUADRE 2 

SEMIFINAL B2: SEGON EQUIP QUADRE 2 vs TERCER EQUIP QUADRE 1 

FINAL B:  

GUANYADOR SEMIFINAL 1 vs GUANYADOR SEMIFINAL 2 

Els partits es jugaran seguint l´actual reglament de la federació catalana de pádel (sense aplicar el punt 
d´or) i super tiebreak a 10 al tercer set.  

Tots els participants han d´estar 10 minuts abans de l´hora marcada per l´organització per jugar el partit. 

És obligació de tots els jugadors, anar a la taula de l´organització i informar del resultat del partit un cop 
finalitzat el partit. 

En cas d´ empat a punts amb entre dues parelles es comptarà el partit disputat entre elles, essent la 
parella guanyadora d´aquest enfrontament la que passi a la fase eliminatoria. En cas de triple empat 
entre 3 parelles es comptaran els sets guanyats incloent el super tiebreak com a set i es resteran els 
perduts, la parella que més sets tingui passarà a la fase d´eliminatòries. I en cas d´empat a sets fariem el 
mateix amb els jocs guanyats i restan els perduts.  

 

 

    


