INTRODUCCIÓ
El Penyes Pàdel Tour és una competició per parelles de caire social. Un circuit de
pàdel orientat a tots aquells jugadors amateurs que gaudeixen practicant aquest esport
i on no cal disposar de llicència federativa.
Des de febrer a juny de 2020, se celebraran cinc Proves Territorials. Tots els
participants rebran un Welcome Pack, a banda dels premis als campions i finalistes.
Hi ha un total de 5 categories, 3 masculines i 2 femenines, per què cada parella pugui
jugar amb rivals del seu nivell.
El Màster final tindrà lloc el mes d’agost del 2020, dins del marc del Congrés Mundial
de Penyes, al qual hi tindran accés directe els finalistes i guanyadors de cada una de
les categories
Les proves es realitzaran en els millors clubs de Catalunya, amb una durada d’un dia
amb horari de matí i tarda.
El guanyador del Màster Final es proclamarà Campió Absolut de la II Edició del
Penyes Pàdel Tour en cada categoria.
El que busca el Penyes Pàdel Tour és fer del pàdel una jornada social, de cohesió, de
companyonia i de bon ambient, sense oblidar el caràcter competitiu que té qualsevol
campionat.
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INSCRIPCIONS
Les

inscripcions

es realitzaran

a

través del

formulari

que

es trobarà

a

https://confederaciopenyes.fcbarcelona.cat/noticies/inici-penyes-padel-tour-2020.
Preus de la inscripció
•

15 € per penyistes i socis del FC Barcelona. (La Confederació Mundial de
Penyes comprovarà la veracitat de les dades)

•

20€ per públic general

Un cop comprovades les dades facilitades, s’emetrà un correu electrònic de
confirmació.
El pagament de la mateixa es podrà realitzar in situ en el moment de recollir el
Welcome Pack, el mateix dia de la prova a la carpa d’organització, i es podrà realitzar
tant en efectiu, com en targeta.
Quan la parella arribi a la seu on es disputi la Prova Territorial, s’haurà de dirigir a la
carpa de la Organització, acreditar-se, efectuar el pagament, i recollir el Welcome Pack
corresponent.
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PROVES TERRITORIALS
FORMAT DE COMPETICIÓ
La durada de les fases territorials és d’un dia amb horari de matí i tarda. L’Horari
definitiu serà enviat uns dies abans de la prova, ja que es definirà en funció dels
inscrits per categoria.
Per tal de garantir que el nivell dels grups sigui el més homogeni possible i reforçant el
caràcter social de la competició, existiran 3 categories en masculí, i 2 categories en
femení.
MASCULINA

FEMENINA

PRIMERA
SEGONA

SEGONA

TERCERA

TERCERA

En el moment de la inscripció, les parelles s’inclouran a la categoria que més s’adeqüi
al seu nivell.
La categoria que seleccioni l’equip a la inscripció serà tractada com una dada
orientativa per a l'organització què tindrà la facultat de modificar-ho si no la considera
acurada.
La direcció esportiva del torneig es reserva el dret a modificar la categoria de les
parelles inscrites, segons criteris esportius i sempre en benefici de la competició i la
seva equitativitat. En el cas que no hi hagi suficients inscrits en una categoria, aquesta
es podrà considerar deserta.
Un jugador/a que guanyi una prova territorial no podrà apuntar-se a una altra prova en
la mateixa categoria o inferior.
La competició està formada per fase de grups o lligueta i fase final.
Per victòria a cadascun dels 3 partits disputats a la Fase de grups ,es sumarà un punt,
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que s’acumularan per a decidir la classificació i d’aquesta manera, qui passarà a la
següent fase.
En el cas que hi hagi un empat a punts entre 2 parelles es tindrà en compte el resultat
en el seu enfrontament directe per a decidir la seva posició a la fase de grups.
En el cas que hi hagi un empat a punts entre 3 o més equips, es tindrà en compte el
següent i per l'ordre indicat, per a decidir la seva posició a la fase de grups:
•

Diferència de jocs (jocs a favor i jocs en contra).

•

Resultats en els seus enfrontaments directes

•

Suma de jocs a favor

•

En el cas que encara continuï l’empat, es procedirà a fer-ho per cara o creu.
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REGLAMENT
Parelles participants
El jugador/a que hagi començat el campionat no podrà ser substituït, en cap cas.
Només es podrà substituir un jugador, sempre i quan no hagi iniciat la seva
participació a la prova corresponent.
Horaris dels partits
Els horaris i el quadrant de joc es facilitarà la setmana del torneig, en funció del
número d’inscrits per categoria.
Puntualitat
Deu minuts abans de l’inici de cadascun dels partits, la parella haurà d’estar preparada
per a entrar a la pista.
Si alguna parella, es presenta 15 minuts tard a l'inici del partit, l’organització pot
penalitzar-la amb un WO, donant-li el partit per perdut.
Ranking
En 1a Categoria Masculina, no s’hi podran apuntar parelles en què la suma del ranking
dels dos jugadors en la Federació Catalana de Pàdel estiguin per sota 100.
Puntuació dels partits
Tots els partits de Fase de Grups es disputaran a un set complert.
Cada partit de la Fase de Grups sumarà un punt.
Els partits de Fase Final són eliminatoris i es disputaran a 9 jocs.
La final també es disputarà a 9 jocs.
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Respecte
Tota persona/jugador que exposi una conducta violenta, irrespectuosa, envers la
organització o jugadors, serà expulsada del Torneig.
En el cas que un jugador dins la pista detecti o vulgui denunciar una mala conducta
d’algun dels altres jugadors, aquest haurà d’aturar el partit per comunicar-ho a
l’organització. Un cop rebuda la reclamació, l’organització prendrà les mesures
necessàries per tal que no es repeteixi.
Qualsevol conducta que els jutges considerin que atempta contra el Fair Play durant el
Torneig serà notificada al jugador perquè no les torni a cometre. Si la falta és
reiterativa l’organització podrà expulsar el jugador del Torneig.
La participació en aquest torneig suposa l’acceptació del reglament i bases del Penyes
Pàdel Tour.
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MÀSTER FINAL
Els finalistes i guanyadors de cada categoria de cada Prova Territorial es trobaran,
coincidint amb el Congrés Mundial de Penyes del FC Barcelona, per competir en el
Màster Final del Penyes Penyes Pàdel Tour a les instal·lacions del Club Esportiu
Laietà de Barcelona.
FORMAT DE COMPETICIÓ
La competició al Màster Final és un quadre eliminatori directe, on els enfrontaments es
determinaran per sorteig.
Cada categoria tindrà el seu quadre de joc independent.
Si alguna parella ha guanyat una prova territorial amb un nivell molt per sobre de la
resta de parelles d’una categoria, l’organització pot convidar-la a jugar a una categoria
superior.
Puntuació dels partits
Els partits són eliminatoris.
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