Campionat Absolut per equips del Vallès
5a edició

02 al 08 juliol 2018

NORMATIVA
General :
-

El Campionat Absolut per equips del Vallès podran inscriure's tots els clubs del Vallès Occidental i Oriental
donats d'alta en la FCP i que participin a la Lliga Catalana FCP 2018.

-

Per poder participar en el campionat els jugadors/es hauran d'estar en possessió de la llicència de la FCP en
vigor i per un club del Vallès.

-

Cada Club pot inscriure fins a un màxim de 2 equips. Cada equip serà totalment independent, no podent
intercanviar els jugadors entre si.
Modalitats, Categories :
Es disputarà en modalitat masculina i femenina.
Per a aquesta 5a edició hi haurà 2 categories en masculí i femení (1a i 2a). Sempre que hi hagi un mínim d'equips per formar les 2 categories.
Segons el nombre d'equips participants es decidiran els ascensos i descensos de categoria
Club, dates, horaris :
El Campionat es jugarà del 02 al 08 juliol 2018
club :

BARBERA PADEL INDOOR (Nou - Marconi)

Els horaris seran entre setmana a partir de les 20h.
el dissabte tot el dia i diumenge al matí.
Inscripció :
-

El nombre màxim d'inscrits per equip serà de 30 jugadors/es.

-

Preu d'Inscripció per equip 180 €.

-

Tancament d'inscripció serà el dilluns, 18 de juny

-

Perquè la inscripció sigui correcta s'haurà d'enviar el full d'inscripció amb els jugadors

Num. compte : Banc de Sabadell
ES04 0081 5348 0900 0107 1215

el comprovant de l'ingrés de la inscripció a info@padelvalles.com
Sistema de Competició :
-

Els equips estaran formats per cinc (5) parelles.

-

La determinació dels caps de sèrie s'ha de fer sumant els punts dels 10 jugador/es millor classificats
de cada equip del rànquing de la FCP en el moment del tancament de la inscripció.

-

Els equips es col.locaran segons la seva valoració :
caps de sèrie 1 i 2 (abaix i a dalt) - caps de sèrie 3 i 4 sortejaran les seves posicions.
i caps de sèrie 5,6,7,8 sortejaran les seves posicions, resta d'equips per sorteig.

-

Els partits s'han de disputar competint les cinc parelles, enfrontant-se entre si la parella 1 de cada equip,
la parella 2, parella 3, …

-

L'ordre dels partits, quan no es puguin jugar tots simulàniament, ha de ser parella 5, 4, 1, 2, i 3.

-

Serà obligatori que es presentin a disputar cada eliminatòria les 5 parelles dels equips. En cas contrari l'equip
perdrè l'eliminatòria per WO
Classificació :
En cas d'empat entre 2 equips es mirarà l'enfrontament directe.
En cas d'empat entre 3 equips es mirarà els enfrontaments dels 3 equips implicats. Pels següents Criteris:
- Primer criteri: es classifica per davant el major resultat obtingut en restar del nombre de partits guanyats al nombre de partits perduts per cada equip en els enfrontaments entre ells tres.
- Segon criteri: es classifica per davant el major resultat obtingut en restar el nombre de sets guanyats al nombre de sets perduts.
- Tercer criteri: es classifica per davant el major resultat obtingut en restar del nombre de jocs guanyats al nombre de jocs perduts.

Descens si el conformen tres equips, s’ha de disputar una lligueta de tots contra tots.
El primer enfrontament el juguen els dos equips amb menys punts; el segon, l’equip amb més punts contra el perdedor del primer enfrontament i el tercer,
els equips que haguessin disputat un únic enfrontament.
Informació :
Tota la informació del torneig la podeu seguir en www.padelvalles.cat,
també al facebook o twitter de padelvalles, qualsevol consulta a través
del mail info@padelvalles.com
Comitè de Competició.
-

La Lliga disposarà d’un comitè de competició encarregat d’aplicar el reglament en cada problema que pugui sorgir.

-

format per:
Responsables padelvalles, director del club i jutge àrbitre.
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