NORMATIVA
1. Es constituirà un Comitè Organitzador composat per almenys un membre dels
següents clubs: Club Tennis Vic, Foment d’Esport de Tona, Club Patí Vic, Pàdel
Osona, Club Tennis Torelló , Club Tennis Manlleu, Club Tennis Sant Hilari, Club
Tennis Voltregà, CE la Solana, Indoor Pàdel Vic , AE Ripollès,Forum Centelles,
CT Campdevànol .
2. Un cop tancada la inscripció no s’admetran canvis en la composició dels equips.
Fins a les 13’00h del dijous anterior al començament de la segona volta, es
podran inscriure jugadors als equips sempre i quan:
•
•
•

No es superi el nombre de 30 jugadors pels equips masculins i el 20 en els
equips femenins.
No es doni de baixa cap jugador a canvi d’un altre
El nou jugador inscrit no hagi format part d’un altre equip del comarcal de
pàdel d’Osona en la mateixa temporada.

3. Podran participar al campionat els clubs esportius amb pistes pròpies de pàdel
de la comarca d’Osona i rodalies que manifestin el seu interès en participar-hi i
prèvia aprovació per part del Comitè Organitzador.
4. En el cas que algun club d’una comarca limítrofa s’hi volgués inscriure
s’avaluarà per part del Comitè Organitzador.
5. Tot club que vulgui participar al campionat comarcal haurà de comptar amb un
mínim de dues pistes de pàdel a disposició del campionat així com servei de
vestidors i dutxes.
6. Cada club podrà inscriure un màxim de 30 jugadors masculins i 20 jugadores
per equip.
7. Cada club presentarà al Comitè Organitzador el numero d’equips a participar
abans del dimecres 10 de setembre i el llistat de jugadors que participaran en el
Campionat abans del DISSABTE 20 DE SETEMBRE. Aquesta documentació
s’enviarà per correu electrònic a info@cesolana.cat.
8. L’edat mínima per participar al campionat s’estableix en 16 anys. Els clubs
podran inscriure jugadors/res que encara no tinguin la esmentada edat

preveient que durant el campionat assoliran els 16 anys, però en cap cas es
podran alinear fins que hagin complert els 16 anys.
9. No es podran formar parelles mixtes.
10. Cada equip nomenarà un capità i un sots-capità que podrà substituir al titular
en els casos que el capità no hi pugui assistir. El capità s’encarregarà de fer els
equips i resoldre en primera instància els possibles conflictes que puguin sorgir
conjuntament amb el capità de l’altre equip. En cas de no posar-se d’acord
entre els capitans s’haurà d’informar al Comitè Organitzador (
info@cesolana.cat), el qual haurà de pronunciar-se per resoldre el conflicte.
11. El capità de qualsevol equip pot
jugadors/jugadores de l’equip contrari.

demanar

la

identificació

dels

12. Els capitans donaran les llistes de jugadors com a mínim 15 minuts abans de
començar els partits i per escrit, utilitzant el model d’acta que s’ha confeccionat
per aquest campionat.
13. Els jugadors no podran disputar més d’un partit per jornada.

14. El Campionat tindrà un format de lliga a doble volta, jugant-se els partits segons
el calendari establert.
15. Els partits es disputaran a les instal·lacions dels clubs que figurin en primer lloc
en el calendari de competició.
16. L’horari del començament de cada jornada serà pels equips femenins els
dissabtes a les 11 hores i pels equips masculins els dissabtes a les 12 h. De totes
maneres i sempre amb l’acord dels capitans del dos equips, es podrà jugar a
qualsevol hora del mateix Dissabte o el Diumenge del mateix cap de setmana.
L’equip local podrà canviar el lloc de disputa dels partits d’acord amb el capità
de l’equip visitant
17. Es jugaran 4 partits per enfrontament, pels partits masculins i 2 pels equips
femeníns. L’ordre de joc serà el següent:
• Pista 1: 1-1 femení
• Pista 2: 2-2 femení
• Pista 1: 1 – 1 masculí
• Pista 2: 2 – 2 masculí
• Pista 1: 3 – 3 masculí
• Pista 2: 4 – 4 masculí

Previ acord entre els dos capitans es podrà canviar l’ordre de joc, fent constar a
l’acta de la confrontació el motiu del canvi.
18. Els partits es jugaran al millor de 3 sets, amb tie-break a tots els sets.
19. Es podran aplaçar les eliminatòries per inclemències meteorològiques o altres
contingències imprevisibles sempre per acord entre els dos capitans i informant
al Jutge-Àrbitre de la competició (Telèfons 609703825 Sergi – 669078433 Eva o
info@cesolana.cat). Les confrontacions suspeses s’hauran de disputar com a
màxim abans dels dos caps de setmana següents a la data de la suspensió. En
cas de jornades senceres o amb la majoria de partits aplaçats serà
l’organització serà la que decideixi el cap de setmana que es disputen.
20. En el cas d’un enfrontament suspès un cop iniciat algun partit, la represa en
una nova data s’haurà de fer d’acord amb els criteris següents:
•
•
•

La llista de jugadors/es haurà de ser la mateixa que figura a l’acta de la jornada
suspesa.
Es comptarà un punt guanyat per cada partit finalitzat.
Els partits ajornats es reprendran amb el resultat que tenien en el moment de
la suspensió.

21. En cas que la suspensió de l’enfrontament tingui lloc abans de l’inici dels
partits, cada equip podrà canviar la convocatòria de jugadors que figura a l’acta
de la jornada suspesa.
22. Si un dels jugadors no pot jugar en la nova data fixada, això comportarà la
pèrdua del punt del partit, en cap cas no representarà la pèrdua de
l’eliminatòria per 4-0.
23. Un cop transcorreguts 15 minuts des de l’hora fixada per l’inici d’un partit
sense que l’altra parella es presenti es declararà perdut el partit per W.O.
Aquesta no presentació d’una o més parelles comportarà per l’equip infractor
la pèrdua de l’enfrontament per un resultat de 4-0.
24. Si un equip es retira una vegada iniciat el Campionat, s’anul·laran tots els seus
resultats.
25. Es sumarà un punt per cada partit guanyat.
26. En cas d’empat en la classificació final, es tindrà en compte el resultat obtingut
en l’enfrontament entre els equips que quedin empatats a punts. Si persisteix
l’empat, es comptaran els sets totals guanyats. Si encara persisteix l’empat
guanyarà l’equip que la resta entre els jocs guanyats i perduts sigui major.

27. L’equip que juga l’enfrontament a casa serà el responsable de facilitar com a
mínim 2 pots nous pilotes per començar, a escollir entre les marques: Dunlop,
Wilson, Babolat, Bullpadel i Head. També hauran de posar a la disposició de
cada jugador com a mínim una ampolla d’aigua de ½ litre.
28. L’equip local serà responsable de lliurar l’acta dels partits una vegada hagin
finalitzat i sempre abans de les 13 hores del diumenge mitjançant correu
electrònic al Solana Complex Esportiu ( info@cesolana.cat ).
29. Hi haurà trofeus i/o records per tots els equips.
30. Es fixa una quantitat de 100€ en concepte d’inscripció per equip, els clubs que
presentin més d’un equip pagaran 50€ de suplement per cada equip de més. El
pagament caldrà fer-lo via bancaria al Compte Corrent: ES43 2100 0034 6102
0044 6099 abans de l’inici del campionat. Incloure en el concepte el nom del
Club remitent
31. Pel que fa al joc serà d’aplicació “el Reglament de Joc del Pàdel” aprovat per la
Federació Internacional de Pàdel, la Federació Espanyola de Pàdel i la Federació
Catalana de Pàdel en l’Assemblea General Ordinària de 30 de juny de 2009.
32. L’ordre de les parelles dels equips s’establirà segons la suma dels punts del
rànquing de la Federació Catalana de Pàdel dels dos jugadors, la parella amb
més punts serà la número 1 i així successivament.
33. Qualsevol dels capitans per motius que consideri greus pot parar el
partit/eliminatòria i reflectir-ho a l’acta, restant a l’espera del que decideixi el
Comitè Organitzador sobre el tema.
34. A partir de l’edició 2014-2015 del Campionat Comarcal el formaran 4
CATEGORIES PEL MASCULÍ ( 1era, 2ona, 3era i 4arta) i 4 CATEGORIES PEL
FEMENÍ ( 1era, 2ona, 3era i 4arta). Que estaran configurades per 8 equips cada
categoria, menys la ultima que s’hi afegiran els equips que es vagin
incorporant.
35. Descensos: Últims classificats de cada grup al grup immediatament inferior.
36. Ascensos: Primers classificats del grup B , C i D.
37. Promocions: Penúltim del grup A contra segon del grup B i penúltim del grup B
contra segon del grup C , penúltim del grup C contra segon del grup D.
38. En cas d’haver-hi vacant/s en els grups A,B i C sempre l’ocuparà/les ocuparan
l’equip/s que ha/n perdut la categoria d’aquest grup l’edició anterior.

39. No es podran aplaçar eliminatòries per: altres torneigs, festes locals,
esdeveniments al club ....... en aquests casos el que es mes recomanable es a)
avançar l’eliminatòria per un cap de setmana disponible, avisant prèviament a
l’organització i b) posar-se d’acord els dos clubs i invertir l’ordre de
l’eliminatòria.
40. Es obligatòria l’assistència a: reunions convocades pel club organitzador, la
participació en la copa comarcal i l’assistència com a mínim representativa del
club al sopar de cloenda i l’entrega de premis. Tots aquells clubs que per una
causa justificada no complexin aquest punt quedaran exclosos de la
participació de l’edició de l’any següent.
41. En cas d’empat a punts en les eliminatòries de promocions, es farà valer el
següent criteri:
42. Diferencia sets guanyats i sets perduts
43. Si persisteix l’empat, en l’últim partit que hagi acabat es disputarà un set de
desempat.
44. Entren a formar part del comitè organitzador: Club tennis Sant Julià, Club tennis
Taradell, El Globus Pàdel, Osona wellness Torelló i CPE Abadessenc.

45. Cada club es fa responsable de tenir cobertes les assegurances d’accident i de
responsabilitat civil per poder disputar les eliminatòries en les seves
instal·lacions.

