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REGLAMENT TORNEJOS PÀDEL FEDERAT 
(FAP)  

Objectius i introducció. 

 

El Torneig de Pàdel el seu principal objectiu serà fomentar la pràctica competitiva i federativa del Pàdel. La FAP 

organitzarà el torneig amb el reglament que marca la FAP (Federació Andorrana de Pàdel).  

 

Qui pot inscriure’s al torneig? 
 

Tothom podrà inscriure’s al torneig sempre que estigui federat. Hi poden participar jugadors a partir de 18 anys. 

Caldrà respectar el sexe que requereix cada categoria (categoria 

masculina i femenina). Eventualment si la direcció tècnica ho 

considera oportú podrà barrejar categories en categories de menors.  

 
Dates. 

El torneig de pàdel es celebrarà el 29 de setembre al 2 d’octubre.  

 

Guanyadors del campionat.  

Els jugadors i les jugadores que hagin guanyat la seva corresponent final seran els guanyadors.  

Així, en les categories, femenines i masculina, hi haurà una parella de guanyadors en cadascuna d’elles i una 

subcampiona.  

 
Categories. 
 
Hi haurà categories masculina i femenina (1-2-3-4) a on podràs inscriu-te segons el teu nivell.  

Hi Haurà categories masculina i femenina sub 13 i sub 16 a menors. L’organitzacio podrà barrejar genere segons 
inscripcions. 

 

Totes les categories tindran dos partit garantit i amb quadre de repesca.  

L’organització és reserva el dret de modificar, afegir o eliminar categories en funció dels inscrits.  

Un mateix jugador no es podrà a puntar en 2 categories de la mateixa modalitat.  

 

La realització del quadre d’aquest primer torneig es farà de forma amb la aplicació de la FAP (Padelmanager). Al ser 

el primer campionat i no tenir rànking, la elaboració del quadre es farà per sorteig automàtic de l’aplicació. A partir del 

segon torneig segons la classificació en el rànking es faran els cap de series 

 

 
Lloc: Princiesport. 

Pistes 1, 2 , 3, 4 i 5. Totes elles cobertes i la 6 descoberta. 

 
Horaris del torneig. 

Dijous  de 18 h a 23h. Dissabte i diumenge de 9h a 23h.  

Els horaris els marcarà l’organització del torneig. Per part del jugador, aquest ha de respectar i complir amb els horaris 

estipulats de la seva participació al torneig. En el cas de tenir un retard de 10 minuts, es considerarà WO, i perdrà el 

partit. 

Prèviament, l’organització donarà els quadres dels partits (48 h abans de l’inici del primer partit). L’organització és 
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reserva el dret canviar o anul·lar partits en cas de força major. 

L’organització pot crear grups de Whatsapp o e-mail per tal de tenir una comunicació més fluida amb els jugadors i 
les jugadores. 

Els horaris, per la disponibilitat de les pistes i la durada dels partits, es poden retardar o avançar. En definitiva, els 

enfrontaments se celebraran sempre a continuació del primer partit del dia que marca l’horari d’inici. 

 

Puntuació dels partits. 

Guanya el partit la primera parella que guany 2 sets.   

Per guanyar un set la parella haurà de guanyar 6 jocs amb una diferència de 2 o bé 7 si es 7 a 5. En cas de 6 a 6 es 

farà un Tie-brike a 7 punts. La puntuació de cada joc serà la següent: 15, 30, 40 i punt de joc. En cas d’empat a 40, 

es farà punt d’or. L’equip que reb el servei, triarà de quin costat es farà el servei.  

Reglament del circuit és el que marca la Federació Andorrana de Pàdel. El torneig tindrà àrbitres de la FAP.  

El primer dels serveis es sortejarà. 

 

Modalitats del torneig: 

Cada partit tindrà la mateixa parella. No es podran fer canvis de parelles ni de jugadors en el quadre principal. 

L’organització: Femenina (2 dones). Masculina (2 homes).  

 
Durada. 

Els partits estan previstos en una durada de 1h:30 min. En cas de retard, l’organització avisarà als jugadors.  

 

Puntuació:  

 

Els punts obtinguts a cada torneig se obtenen segons el següent quadre, amb aquesta puntuació es conformarà el 
ranquing FAP. 

 

  Ganador Finalista Semifinalista Cuartos  Octavos 16avos 

1 categoria 2500 2250 2025 1823 1641   

2 categoria 1477 1329 1196 1076 968 871 

3 categoria 968 871 784 1076 635 572 

4 categoria 635 572 515 464 418 376 

5 categoria 418 376 338 304 272 244 

6 categoria 272 244 220 200 182 165 

 

Inscripció. 

 

Perquè la inscripció sigui efectiva s’ha de fer el pagament i omplir la documentació a la recepció del club i 

eventualment a altres llocs a determinar per la FAP, abans del 23 de setembre de 2022. Un cop finalitzada la 

inscripció, s’entén que l’inscrit coneix i accepta la normativa d’obligat compliment, que prèviament haurà estat 

informada. L’organització és reserva el dret d’admissió. La plaça no queda reservada fins que no es realitzi el 

pagament i es lliuri la documentació emplenada. 

 

 
   Cancel·lacions. 

 

Es retorna el 50 % de la inscripció si el participant ho notifica 7 dies abans de l’inici de torneig i el 100% en cas 
de fer-ho en 15 dies d’antelació. 

Si l’organització cancel·la l’esdeveniment, s’abonarà el 100 % de l’import de la inscripció a tots els participants del 
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torneig. 

En el cas que el motiu de la cancel·lació del torneig sigui per força major, l’organització retornarà el 50% de l’import 
de la inscripció. 

En primera instància, les devolucions es faran al moneder. Només en el cas que hi hagi un error en la devolució o si el 

participant no és soci, l’organització farà una excepció i retornarà l’import en metàl·lic. 

 
 

Drets de l’inscrit. 
 
La persona tindrà dret a jugar i a participar en el torneig on s’ha inscrit.  

 
Obsèquis: 

Aigua i premis pels guanyadors. 

Samarreta de regal.  
L’entrada al club, durant el torneig, es permetrà sempre seguint el reglament de Princiesport, pel que fa a les 
reserves i la normativa interna.  

Us del gimnàs i de la zona de Spa. 

 
Obligacions. 

 

El jugador ha d’acceptar el reglament del torneig. 

 
Drets d’imatge. 

 

Els jugadors accepten que pot ser fotografiat i que la seva imatge s’utilitzi per als diferents canals de comunicació del club, 
previ consentiment del participant. 

 
Preus per jugador: 

 

Adults: 25 € 

Menors: 15  € 

 

 

Per participar cal estar federat. 

 

Preu llicencia adults: 25 €  

Preu llicencia menors: 15  € 

 

 Premis: 

 

Els finalistes de cada categoria i els campions tindran premi. 

 

Trofeus: 

 

Trofeus per a guanyadors i finalistes de cada categoria- 

 
Assegurança 

 

Princiesport no es fa responsable dels danys que un jugador pugui patir durant el joc. Els jugadors federats tenen 

una poliza ‘assegurances de RC i accidents inclosa amb la fitxa federativa 
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Drets de reserva 
 

L’organització és guarda el dret de modificar el reglament, horaris o dates.  

L’organització és reserva el dret d’admissió.   
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