
 

NORMATIVA FINQUES GIRONELLA 

 

• Torneig per equips 

• Cada equip estarà format per 6 jugadors ( 3 femenins I 3 masculins) 

• Hi haurà una primera fase lligueta ( a jugar entre divendres o dissabte mati)  

• La segona fase es jugarà dissabte tarda, i serà en format eliminatori. I les finals, diumenge.  

• En cada eliminatòria es jugarà un partit masculí, un femení i un mixt.  

• Cada equip tindrà un capità designat pel Club, que haurà de presentar abans de cada eliminatòria 

l’alineació corresponent als jutges àrbitres.  

• Es poden canviar les parelles en cada eliminatòria. 

• Els partits de lligueta serà de 30 min, la segona fase format quadre d’un hora i les finals seran a dos 

sets amb supertiebreak en el tercer. Totes les fases amb punt d’or 

• Es descomptarà un joc a cada equip per cada 5 minuts d’endarreriment 

• A la taula de control estaran els dos jutges àrbitres del torneig: Matias Brazzola i Jordi Fuentes, que 

avisaran del principi i de la finalització dels partits.  

• Important: se comptabilitzarà el punts de l’últim joc només en cas que hi hagi empat a jocs.  

• Les pilotes es deixaran a la pista de joc per facilitar l’inici dels partits ràpids. 

• En cas de lesió o baixa d’última hora, la organització buscaria un substitut. El resultat d’aquest partit 

no contaria pel resultat final de la eliminatòria.  

• La decisió de canviar l’ordre de joc entre dos equips es realitzarà només per la organització.  

• Qualsevol altre punt que no surti en aquesta normativa, serà la organització que faci la valoració 

corresponent per resoldre-ho amb la millor opció favorable vetllant sempre per la part esportiva i 

social del torneig.  

Jutges arbitres:  

Matias Brazzola 676 89 69 39 

Jordi Fuentes 650 42 33 22 

 

Us desitgem un torneig ple de pàdel i diversió! 


