
7è TORNEIG de pàdel TORRAT 

 

Dimarts 13 d’Agost 2019 

 

REGLAMENT 

Cada partit tindrà una durada de 30 min que es marcarà la fi del partit i l’inici 

del següent  amb un xiulet. 

Una vegada soni el xiulet que marca la fi del partit, es podrà finalitzar 

el punt que s’estigui disputant en aquell moment i tindrà validesa per 

el resultat. 
 

En cap cas es començarà un punt després que hagi sonat el xiulet. 

En cas d’empat en el moment que s hagi finalitzat el temps, es tindrà en 

compte el tanteig en aquell joc de desempat, es a dir, si el resultat es de 4 jocs 

a 4 i 30/15, la victòria serà per la parella que va per sobre en quan a tanteig en 

el joc. 

En cas del empat  total, es a dir, 4 jocs a 4 i 30/30, s’hauria de fer un punt de 

desempat per determinar la parella que guanya el partit. 

Després de jugar els 3 partits de la fase de grups, es disputarà una final entre 

les 2 parelles millor classificades de cada categoria. 

La parella guanyadora de cada partit, serà l’encarregada de informar a la 

organització del resultat. 

 

 

 

 

  



 

Per determinar les parelles SEMIFINALISTES es tindrà en compte: 

-Puntuació aconseguida a la fase de grups, segons número de victòries. 

-En cas d’empat a punts entre 2 parelles, decidirà l’enfrontament directe 

entre elles. 

-En cas de triple empat o que no hi hagi enfrontament directe, decidirà el 

“average” de jocs guanyats i perduts de cada parella. 

 

CATEGORIA MASCULI B+ 

Es classificaran les primeres parelles de cada grup i el millor segon classificat. 

CATEGORIA MASCULI B 

Es classificaran les primeres parelles de cada grup 

CATEGORIA MASCULI C 

Es classificaran les primeres parelles de cada grup 

CATEGORIA FEMENÍ C 

Es classificaran la primera i segona parella de cada grup 

CATEGORIA FEMENÍ B 

Es classificaran la primera i segona parella de cada grup 

CATEGORIA DEBUTANTS 

Les quatre parelles jugaran les semifinals. 

Recordeu que es un torneig de Festa Major on no pot faltar l’esportivitat i el 

bon rotllo    

 

 


