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INTRODUCCIÓ 

L’Open de pàdel masculí  ‘La batalla de  l’Ebre’ és un  torneig  amateur.  Està  totalment 

organitzat  i gestionat pel Club de Tennis Pàdel Riba‐roja d’Ebre  i tota  la competició es 

durà a terme a les instal∙lacions del Club.  

La competició durarà 10 dies, començarà l’ 1 de juny i finalitzarà el 12 de juny de 2016. 

Totes  les  informacions  oficials  referents  al  campionat  es  publicaran  directament  a  la 

pàgina web del Club ( www.padelribaroja.com ) i també es crearà un grup de whatsapp 

de participants, amb la finalitat transmetre més directament tota la informació relativa 

al torneig. Aquest grup s’eliminarà un cop finalitzat el campionat. 

El Jutge àrbitre  i  la Comissió esportiva tindran  la funció de seguiment  i coordinació del 

campionat per tal de garantir el bon desenvolupament de la competició. 

- Jutge àrbitre: Miquel A. Cervelló (Tel. 603 787 282) 

- Comissió Esportiva: Composada pels membres de la Junta directiva del Club. 

El campionat es regirà pel reglament de la Federació Catalana de pàdel. 

L’organització de l’Open es reserva el dret d’admissió i també el dret a desqualificar a un 

jugador per comportament antiesportiu. 

INSCRIPCIONS  

El període d’inscripció s’obrirà el dia 1 de maig  i s’allargarà fins al 25 de maig o fins  la 

cobertura de les places disponibles. 

Els preus de les inscripcions son els següents: 

- SOCIS :  20 €  per persona             ‐  NO SOCIS:  25 €  per persona 

Per tal de formalitzar  la  inscripció al torneig, s’haurà d’omplir el formulari de contacte 

que es troba a l’apartat ‘TORNEJOS’ dins la web del Club. 

En  aquest  formulari  seran  requerides  únicament  les  dades  necessàries  per  a  la bona 

comunicació i coordinació del torneig.  
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Els jugadors també hauran d’indicar en un dels camps la puntuació personal del Ranking 

de la Federació, en el cas que se’n tingui. 

Després d’haver enviat el formulari d’inscripció, i per a finalitzar el procés, s’haurà de fer 

el pagament de  la  totalitat de  la  inscripció en un  sol  ingrés  (la dels dos  jugadors). Es 

podrà fer mitjançant transferència o bé per ingrés directe al compte del Club. Haureu de 

fer constar el NOM i COGNOM d’un dels jugadors, en el justificant de pagament. 

En el moment que la inscripció estigui formalitzada no hi podrà haver cap modificació de 

les parelles inscrites. Només de manera excepcional, si un dels jugadors no pot jugar el 

seu primer partit per causes de força major (lesió, motius laborals o familiars justificats), 

es podrà modificar la parella sempre que l’organització estigui degudament informada i 

que la nova parella sigui d’un nivell de joc similar a l’anterior. 

Un  cop  els  participants  hagin  disputat  el  seu  primer  partit  de  la  competició,  no  es 

podran realitzar canvis de parella per cap motiu.  

FORMAT DE COMPETICIÓ  i  NIVELLS 

Aquest Open està enfocat, en primera  instancia a  jugadors de primer nivell,  jugadors 

que normalment participen en  tornejos de 1ª  i 2ª categoria. Tot  i això,  també podran 

participar jugadors de nivell avançat que vulguin competir al màxim grau. 

El campionat queda dividit en dos fases:  QUADRE PRINCIPAL i QUADRE PREVI. 

- QUADRE  PRINCIPAL:  En  aquest  quadre  s’incorporaran  les  20  parelles  inscrites 

amb millor puntuació del Ranking de la Federació. El quadre començarà a 1/16 de 

final.  Aquí també s’incorporaran les 8 parelles classificades al Quadre Previ. 

- QUADRE  PREVI:  En  aquest  quadre  s’incorporaran  32  parelles  (jugadors  amb 

punts  que  no  hagin  pogut  entrar  al  quadre  principal  i  la  resta  de  jugadors  de 

nivell avançat). 

Disputaran 2 eliminatòries directes, 1/16 de final i 1/8 de final. 

Es  classificaran  8  parelles  per  a  la  següent  fase  i  s’incorporaran  al  QUADRE 

PRINCIPAL. 
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Hi hauran 4 parelles Caps de Sèrie, que es designaran segons els punts del Ranking de la 

Federació que tingui cada participant, sumant la puntuació del dos jugadors. 

Els Caps de Sèrie passaran la primera Ronda del Quadre Principal per BYE i començaran 

a jugar a partir de la 2ª Ronda, eliminatòria de 1/8 de final. 

Tots els partits es disputaran al millor de 3 sets amb Tie‐break a 7 punts en cadascun 

d’ells. L’organització es reserva el dret a modificar aquest format de partit, sempre que 

sigui per motius justificats i s’informi a les parelles abans de començar el partit. 

DIES  i  HORARIS  DE  JOC 

QUADRE PREVI: 

 Els partits de la 1ª Ronda es disputaran els dies 1, 2 i 3 de juny. 

 Els partits de la 2ª Ronda es jugaran el cap de setmana del 4 i 5 de juny. 

QUADRE PRINCIPAL: 

 La 1ª Ronda (1/16 de final) es jugarà els dies 6, 7 i 8 de juny. 

 La 2ª Ronda (1/8 de final) es jugarà els dies 9 i 10 de juny. 

 La 3ª Ronda (1/4 de final) es disputaran dissabte 11 de juny al matí. 

 Les SEMIFINALS es disputaran el dissabte 11 de juny a la tarda. 

 La FINAL del campionat es disputarà el dia 12 de juny. 

Els horaris de  joc entre setmana  (de dilluns a divendres) seran en  la  franja horària de 

18:30h  fins a  les 22:30h  com a últim  torn per a entrar a pista. Els dies 4  i 5 de  juny 

(dissabte i diumenge) es jugaran partits durant tot el dia. 

Els  jugadors hauran de  tenir  la màxima disponibilitat per a  jugar els  seus partits, dins 

aquestes franges horàries. 
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L’organització  tindrà  en  compte  les observacions  sobre  la disponibilitat d’horaris que 

constin  en  el  formulari  d’inscripció,  però  no  s’assegura  i  no  és  obligació  per  part  de 

l’organització complir‐les.  

L’organització pot variar la durada i els dies de joc depenent del número de participants 

inscrits o d’altres factors imprevistos. 

Serà obligació dels participants conèixer la normativa de competició i també informar‐se 

dels horaris de partit. El fet de no  llegir  les normes o de no conèixer‐les no eximeix als 

participants d’acceptar‐les i de complir‐les. 

Cadascun  dels  participants  podrà  recollir  el  primer  dia  de  competició  un  Pack  de 

benvinguda, que  inclourà obsequis dels patrocinadors  i del Club. El dia que es diputi  la 

final absoluta del  torneig  també es  realitzaran diferents  sortejos de material esportiu 

entre els participants presents. 

FASE DE CONSOLACIÓ 

Els  participants  que  perdin  el  partit  de  la  primera  ronda  del  Quadre  Previ,  tindran 

l’oportunitat de  jugar el quadre eliminatori de Consolació. D’aquesta manera  tots els 

participants podran gaudir de com a mínim 2 partits. 

Les parelles que vulguin participar en el quadre de consolació ho hauran de comunicar 

expressament  al  Jutge  àrbitre.  En  cas  que  no  es  comuniqui,  s’entendrà  que  aquesta 

parella no vol participar en aquesta fase. 

Els  partits  de  la  fase  de  consolació  es  jugaran  en  paral.lel  a  la  competició  oficial  de 

l’Open, però es podrà allargar a  la  setmana  següent, en cas que  l’organització així ho 

consideri, per tal de garantir el bon funcionament del torneig. 

SITUACIONS NO EXPOSADES A LA NORMATIVA 

Qualsevol situació que es produeixi al  llarg de  la competició  la qual no estigui tractada 

en  aquesta  normativa,  l’organització  valorarà  les  possibles  solucions  i  les  aplicarà  en 

criteri propi. 


