NORMATIVA COMPETICIÓ
INTRODUCCIÓ I FORMAT
PADEL MASTER BARCELONA és un circuit de pàdel amateur on el patrocinador principal
és NACEX.
El circuit està format per 10 proves, les quals 8 es celebraran al Maresme, 1 a Badalona
i 1 a la Costa Brava.
Cada prova durarà 8 dies, de dissabte al següent diumenge seguent.
Els horaris dels partits seran:
▪
▪
▪

Primer cap de setmana de 9h a 21h.
De dilluns a divendres de 16h a 22h.
Últim dcap de setmana de 9h a 19h.

El torneig estarà format per una primera fase de lligueta, assegurant un mínim de 3
partits a tots els jugadors (el W.O. compte com a partit jugat) i una fase final de quadre
per eliminatòria.
Cada grup estarà format entre 4 o 5 parelles.
La fase final la jugaran els primers de cada grup sempre i quan hi hagi més d’un grup, en
cas que només hagi un grup, la final la disputaran el primer contra el segon de grup.
El quadre de la fase final es farà per sorteig, en cas que no hi hagi suficients parelles per
omplir un quadre es posarà “bye” en els espais buits que seran sortejats.
Aquests bye els tindran les parelles que millor resultat hagin fet.
Totes les proves tindran les següents categories:
Masculí A,B+, B i C.
Femení A,B, B+ i C.
Mixte A,B i C.
Al haver-hi una fase de lliga on s´asseguren 3 partits, en cap de les categories hi haurà
consolació.
En cap cas es podrà canviar de company una vegada s´hagi jugat el primer partit del
torneig.
Tots el partits de totes les rondes es jugaran al millor de 3 sets.En cas d’empat a sets, es
jugarà un super tie break a 10.
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Tots els jugadors hauran de tenir disponibilitat almenys un dels dos dies del primer cap
de setmana de joc.
Els quadres els farà i decidirà la organització del torneig.
A partir dels 15 minuts d’absència d’una parella a l´hora de disputar un partit l’àrbitre
podrà aplicar W.O.
La organització es reserva el dret a canviar una parella de categoria, segons sigui el seu
nivell de joc i comparat amb el de la categoria al que s´haurien inscrit, sempre abans de
tancar els quadres.
A partir de la primera prova de 2022 s’aplicarà el PUNT D’OR.

INSCRIPCIONS I PAGAMENT
Les inscripcions es faran a través de la web www.xpalas.com.
3 dies abans de l’inici del torneig s’acabarà el termini.
L’import del torneig és de 30€ per inscriure’s a una categoria i 45€ per dues categories.
Per tal de poder jugar s´haurà d´haver fet efectiu l´import de la inscripció abans del
primer partit.
Al moment de la formalització del pagament, tots els jugadors rebran un Welcome Pack
que podrà variar en cada prova, en funció als patrocinadors.
A l´hora de fer la inscripció hi haurà un apartat d’observacions on els jugadors podran
informar de la seva disponibilitat horària. Aquesta disponibilitat es respectarà per al
primer partit i s´intentarà pels següents, encara que no es pot garantitzar al 100%, per
lo que els jugadors s´hauran d´adaptar a la disponibilitat que proposi el torneig.
Els jugadors hauran d´informar-se dels horaris a través de la web.

RESTRICCIONS
No es podran inscriure jugadors que estiguin entre les 30 primeres posicions del Rànking
català masculí, ni entre les 30 primeres posicions del ranking femení.
En cas que s’apunti una parella amb nivells molt dispars, sempre prevaldrà el nivell del
jugador més alt, alhora de fer la inscripció.
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En cas que una parella guanyi una categoria, el següent
torneig no es podrà apuntar a la mateixa categoria, si no que s´haurà d´apuntar a una
categoria superior.

ENTREGA DE PREMIS
L’entrega de premis i sorteig de regals es celebrarà a una sala de festes o al mateix club
en funció a la prova. S´informarà sempre a tots els jugadors abans de començar el
torneig.
Els premis dels guanyadors estaran exposats en els cartell de cada torneig.
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