NORMATIVA CIRCUÏT DE PÀDEL INTERCLUBS DE MENORS
PRATOCINAT PER PÀDEL REVOLUTION
1.

Aspectes Generals

Davant de la inquietud de diversos clubs de la comarca d’Osona i del Ripollès de la
necessitat de crear un sistema de competició dels nens/nenes dels nostres clubs hem
cregut oportú endegar una nova iniciativa que ha de donar resposta a la necessitat de
que els nostres joves jugadors/res puguin competir a nivell no federat. Els clubs
adherits són:
Fòrum Centelles, Indoor Pàdel Vic, CT. Vic, CT. Torelló, El Globus, CE Solana,
AERipollès,C.E Taradell, Pàdel Osona, C.T.Sant Hilari
El comitè organitzador, format per els clubs anteriorment especificats serà l’encarregat
de vetllar en tot moment pel bon funcionament del campionat. El circuit de menors
tindrà un welcome pack i trofeus idèntics per a totes les proves. El club organitzador
del torneig haurà de lliurar un welcome pack addicional amb un cost no superior a 3
euros.
Podran participar-hi tots els clubs que disputin el Comarcal de Pàdel amb la prèvia
aprovació dels clubs organitzadors del circuït de menors.
2.











Calendari
18 Octubre: CLUB TENNIS TORELLÓ
22 Novembre: EL GLÒBUS
13 Desembre: PÀDEL OSONA
10 Gener: FÒRUM CENTELLES
7 Febrer: INDOOR PÀDEL VIC
6 Març: PARC D’ESPORTS TARADELL
10 Abril: AERIPOLLES
8 Maig: CLUB TENNIS SANT HILARI
29 Maig: CLUB ESPORTIU LA SOLANA
Juny: CLUB TENNIS VIC - MASTER

Les boles del campionat aniran a càrrec del club que organitzi la prova i podran ser
qualsevol de les disponibles en el mercat..
3.

Puntuació



Format lligueta:
o Partit jugat: 10 punts
o Semifinals: 50 punts
o Finalista: 75 punts
o Campió: 100 punts



Format Eliminatòries:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fase Final
1/16: 5 punts
1/8: 15 punts
1/4: 25 punts
1/2: 50 punts
Finalista 50 punts
Campió: 100 punts
Fase de Consolació
1/8: 5 punts
1/4: 7 punts
1/2: 10 punts
Finalista 12 punts
Campió: 15 punts



A fi de poder establir correctament el rànquing el club organitzador de la prova
haurà de remetre en el termini de 5 dies el resultat de tot el torneig a:
interclubsmenors@gmail.com

4.

Categories
Benjamí (femení i masculí). Nascuts 2005 o abans
Aleví (femení i masculí). Nascuts 2004 o 2003
Infantil (femení i masculí). Nascuts 2002 o 2001
Cadet (femení i masculí). Nascuts 2000 o 1999






5.


Inscripció
El preu de la inscripció per la temporada 2015/2016 és de 10€uros.
La inscripció l’ha de fer el club que presenta als menors i que haurà de lliurar al
club organitzador de la prova fins el dimecres abans de disputar la prova via email,

6.

Format de la competició



El circuit comarcal de menors es disputarà obligatòriament els diumenges al
matí/tarda, segons el nombre d’inscripcions.
El club organitzador de la prova, haurà de posar un mínim de 2 pistes a
disposició del campionat.
Els horaris de la competició són inamovibles sempre i quan no sigui una
modificació per part de l’organització.
Un jugador pot disputar la categoria que li pertoca per edat o una superior. Per
tal de facilitar una major participació dels jugadors/es es permetrà fer parelles
mixtes i també parelles formades per un jugador/a de la categoria que li pertoca
i un altre d’una categoria inferior.
Segons les inscripcions l’organització podrà decidir si el sistema és amb
quadres eliminatoris amb un mínim de dos partits jugats (quadre de
consolació), o bé per sistema de lligueta, mínim 3 partits (aquest és el









recomanat sempre que el nombre d’inscripcions així ho permetin). El mínim de
parelles per tal de disputar la categoria corresponent ha de ser de 4 parelles.
Els partits es disputen a 9 jocs amb un tie-break, en el cas de lligueta en cas
d’empat es tindrà en compte en primer lloc l’enfrontament directe i si persistís
l’empat diferència de jocs.
Durant el partit no es poden donar consells als jugadors, però si que el capità
podrà donar les instruccions o correccions que estimi oportunes entre canvi de
jocs, amb un màxim de temps de 1 minut.





7.

Masters:


Es diputarà al CT Vic durant el mes de juny amb el format següent:
Per categories: Els 8 primers del rànquing aniran al grup or. Del 9-16 al grup
plata i la resta al grup bronze. El format serà el mateix que en la fase de
classificacions.

