CAMPIONAT per
EQUIPS de PÀDEL FEMENÍ

Trofeig:

“INTERLADIES Edició CLAUSURA

Octubre - Desembre 2014

Organització :
padelvalles, i Cercle Sabadellès

CAMPIONAT PER EQUIPS DE PÀDEL FEMENÍ
INTERLADIES - Raquetes sense Fronteres
Equips participants i categories:
Podran participar en aquesta competició tots els clubs federats per la FCP de la
provincia de Barcelona.
Sistema de joc:
Constarà d’una primera fase de lliga per grups ( tots contra tots). Els grups es faran en
funció de l’inscripció
Segona fase tipus eliminatori entre els 4 millors equips per decidir al campió. Les
semifinals i finals es faran al club Cercle Sabadelles
Les eliminatòries es jugaran al millor de tres partits i cada partit al millor de 3 sets (amb
tiebreak si es necesari)
Puntuació:
Fase lligueta: 1 punt per cada partit guanyat.
Fase final: guanya la eliminatoria l´equip que sumi 2 punts
Horari de joc:
Les eliminatòries es jugaran els divendres al matí. Si hi ha acord entre capitans poden
avançar o canviar les eliminatòries.
Inscripció:
Data límit: 28 Setembre
Preu Inscripció : 150 € per equip. Pagament per Banc.
Cada equips podrà inscriure un màxim de 15 jugadores.
S’haurà de fer constar nom complert de cada jugadora i nº de llicència, un capità amb el seu telèfon
de contacte i e-mail.
Les capitanes podran demanar els DNI de les jugadores de l´equip contrari en cada eliminatoria.
Resultats:
Els resultats es comunicaran a la organitzacio via e-mail info@padelvalles.com i l’acta del partit
haurà d’estar firmada per les dos capitanes. Per consultes al e-mail jaume@cerclesabadelles.cat o al
telefon 664427103 de Jaume Pocurull i la informacio estarà penjada a la Web oficial del
torneig: www.padelvalles.com
Pilota oficial:
Es jugarà amb pilota Vision, que la organització suministrara gratuitament a tots els equips
Premis:
Trofeu a l’ equip campió i finalista.
Regal:
Pulsera “raquetes sense fronteres” per totes les participants
Comitè Organitzador:
Jaume Pocurull i Mateo Perez

