REGLAMENT PADBOLCAT 2021
INSCRIPCIÓ
-

-

-

El procés d’inscripció serà gestionat pel centre que aculli el torneig.
Serà el propi centre qui determini la finalització d’aquest període, amb un
marge mínim de 72 hores entre el tancament d’inscripcions i l’inici del torneig.
Només el pagament de la quota d’inscripció en el temps i forma determinat pel
centre garanteix la participació al torneig.
El jugador declara que es troba físicament apte per poder participar en la
competició. Així ho entén l’organització, que es considera exempta de tota
responsabilitat en aquest sentit.
El jugador pot participar a cada torneig amb la parella que vulgui. No és
obligatori competir amb la mateixa parella a totes les proves del circuit.
Padbol Catalunya es reserva la possibilitat d’excloure de les seves competicions
(fins i tot abans que comencin) qualsevol jugador que hagi estat inhabilitat amb
anterioritat.
No es retornarà l’import de la quota de pagament al jugador que sigui expulsat
del campionat.

MUTUALITAT
-

-

Tots els jugadors estan obligats a disputar la competició sota la cobertura d’una
assegurança mèdica. Padbol Catalunya, mitjançant el seu sistema d’afiliació,
posarà aquest servei a disposició de tots els jugadors. En el cas dels jugadors no
afiliats, serà el centre organitzador qui haurà de proveir aquesta cobertura.
La cobertura de la mútua és personal i intransferible.
Els jugadors afiliats podran consultar tots els detalls de la seva cobertura
mèdica a la web oficial de Padbol Catalunya. Qualsevol consulta relacionada
amb aquest tema es realitzarà via correu electrònic a
competicions@padbolcatalunya.com.

SISTEMA DE COMPETICIÓ
-

-

-

Cada centre, sota la supervisió de Padbol Catalunya, definirà el sistema de
competició més adient en funció de la quantitat de parelles inscrites. Aquest
format, així com els horaris, es posarà en coneixement dels jugadors amb
anterioritat a l’inici del torneig.
Cada parella tindrà un mínim de tres partits garantits.
El format mínim de cada partit serà de 2 sets + supertiebreak de desempat (11
punts). L’organització té la potestat de definir altres formats de partit més
extensos si ho considera oportú.
A les fases de grups o qualsevol context competitiu en format de lliga, el
guanyador rebrà 3 punts i el perdedor 0. Els factors de desempat seran els
següents, aplicant-se en el mateix ordre que apareixen en aquest document:

resultat d’enfrontament/s directe/s, diferència entre sets guanyats i perduts,
diferència entre jocs guanyats i perduts. Si persisteix l’empat, es resoldrà amb
una moneda a l’aire.
NORMES DE COMPETICIÓ
-

-

-

-

-

Tots els partits de les competicions organitzades per Padbol Catalunya es
regiran pel reglament oficial aprovat per la FIPA, sense possibilitat de realitzar
cap correcció, modificació o addenda a les regles del joc.
No presentar-se implica la pèrdua del partit amb resultat de 6-0/6-0. No es
permet l’aplaçament o ajornament de partits. Només l’organització pot
determinar l’aplaçament o suspensió d’un partit.
L’organització ofereix 10 minuts de gràcia per la presentació dels jugadors a
l’hora d’inici del partit. Exhaurit aquest termini, la parella que no s’hagi
presentat o no estigui en condicions de començar a jugar perdrà el partit per
6-0/6-0.
Si un jugador es lesiona, disposarà de 20 minuts per valorar si pot continuar
disputant el partit. En cas d’abandonament, perdrà el partit i no podrà jugar
cap altre partit del torneig en qüestió.
La composició de les parelles no es podrà modificar en cap cas després del
tancament del període d’inscripció.

ARBITRATGE
-

L’organització determinarà quins partits comptaran amb arbitratge actiu i quins
altres s’arbitraran de forma passiva. Aquesta segona tipologia permetrà als
jugadors resoldre els dubtes que puguin sorgir durant el partit fent un
requeriment a l’arbitre. Cada parella disposa d’un màxim de tres reclamacions
per set. Les invasions de camp i les faltes al servei s’indicaran d’ofici.

INDUMENTÀRIA
-

-

L’organització es reserva el dret a prohibir la participació al torneig als jugadors
que no utilitzin l’equipament esportiu adequat, entenent que la seva
indumentària pot posar en risc la seva integritat física, la dels seus companys
i/o rivals o pot fer malbé la pista de joc.
No és obligatori que els integrants de cada parella vagin uniformats.

NORMES DE COMPORTAMENT
-

-

L’organització es reserva el dret d’expulsar del tornejos els jugadors, equips i
acompanyants que no mantinguin una actitud cívica i esportiva envers els
adversaris, els acompanyants d’aquests, els àrbitres i el personal de
l’organització, dins el terreny de joc o fora d’aquest.
Seran objecte d’expulsió immediata del circuit els jugadors que protagonitzin
comportaments homòfobs, xenòfobs o de qualsevol naturalesa discriminatòria.

