BASES DE LA COMPETICIÓ INTERNA CURS 2020/2021 TROFEU
RECTORA DE PÀDEL PER A PDI/PAS

DATES: Comença el dilluns 2 de novembre de 2020 i acaba el 2 de maig de 2021.
INSCRIPCIÓ: Del 14 de setembre al 14 d'octubre de 2020 (http://www.uv.es/uvesports). Per fer la inscripció, cal
entrar primerament en l’esport tennis o pàdel i després seguir el procediment que s’especifica en l'apartat de
Competició Interna. La quota d'inscripció és de 6€ per persona i 12€ per parella.
MODALITAT:
Pàdel masculí (s'ofereix 1a i 2a categoria), pàdel femení i pàdel mixt.
Tenis individual masculí i femení (1a i 2a categoria, en funció del RN), tenis dobles masculí i dobles mixt.
Hi poden participar tots els membres de la comunitat universitària de la UV, estudiants i personal. Hi ha a més un
torneig exclusiu només per a PDI i PAS.
LLIURAMENT DELS QUADRES DE JOC: 28 d'octubre de 2020, 21 de gener de 2021, FF 24 de març.
SISTEMA DE LLIGA: Tots els partits són al millor de tres sets, amb tie-break.
Primera fase: del 2 de novembre al 20 de desembre de 2020.
Segona fase: del 25 de gener al 2 de maig de 2021. (FF: del 19 d'abril al 9 de maig).
S'establiran grups en cada modalitat de 3, 4, 5 o 6 parelles, segons el nombre d'inscrits. La fase inicial es jugarà
per sistema de lliga. En funció dels resultats d'aquesta primera fase, es passarà a jugar en 1a, 2a o 3a categoria
en la segona fase, que també serà mitjançant sistema de lliga. En pàdel masculí es pujarà o es baixarà de
categoria; els campions de cada grup passaran a jugar la fase final amb sistema d'eliminatòria directa.
La classificació de cada grup es determinarà d'acord amb els punts obtinguts: partit guanyat: 3 punts; partit
perdut: 1 punt; partit guanyat per w.o . (no jugat sense justificació): 2 punts; partit perdut per w.o . (no jugat
sense justificació): 0 punts.
Tots els partits s’han de jugar abans de les dates assenyalades en els quadres de joc i el resultat es comunicarà
immediatament per correu electrònic a raquetastarongers@gmail.com.
DESENVOLUPAMENT DEL TORNEIG: NORMATIVA
1- Tots els partits S’han de jugar abans de les dates assenyalades i el resultat es comunicarà immediatament
per correu electrònic a raquetastarongers@gmail.com.
2- Si no es comunica immediatament el resultat d’un partit de la forma indicada, es considerarà perdut per w.o.
per a les dues parelles. Dues derrotes per w.o. implica la desqualificació immediata de la competició sense dret
a devolució de taxes.
3- Els jugadors disposen d'un interval de dies per jugar el partit que els corresponga. Per tant, s’han de posar en
contacte telefònic o per correu electrònic amb la suficient antelació. Les dues parelles s’han de posar d’acord en la
data i hora del partit i en quina instal·lació el jugaran, i han de reservar la pista.
4- En cas de no posar-se d'acord, han de comunicar aquesta circumstància a l’organització mitjançant l’adreça
de correu electrònic raquetastarongers@gmail.com , amb temps d'antelació suficient perquè l'organització fixe el
dia i l’hora del partit abans de la data límit marcada, que ja no es podrà alterar. Si no és així, s'aplica el punt 2.
5- Les pistes de pàdel són gratuïtes i s’han de reservar per una hora i mitja com a màxim. La reserva, que es pot
fer amb una setmana d'antelació, la de realitzar un dels jugadors personalment al campus on hagen acordat jugar,
encara que també es pot fer per telèfon. La persona que fa la reserva s’ha d’acreditar com a jugador del torneig i
comunicar a quin partit correspon la reserva de la pista. L'organització considerarà la reserva de la pista com a
partit jugat. Si no es juga el partit, es posarà w.o. a totes dues parelles, llevat que la reserva es cancel·le amb 24
hores d'antelació.
6- Si el partit no ha acabat transcorregut el temps de la reserva de la pista, vencerà el partit qui vaja guanyant
en aquell instant i pel resultat que hi haja en el moment de deixar la pista.
7- Les pistes es poden reservar dins del horari d'obertura de les instal·lacions del Servei d’Educació Física i
Esports, de dilluns a diumenges als campus de Blasco Ibáñez i de Tarongers. Al campus de Burjassot hi ha
pistes de pàdel disponibles al Poliesportiu Municipal de Burjassot, de dilluns a divendres, de 9 a 22 h, que s’han
de reservar amb indicació que és per a la Competició I nterna.
8- El dia del partit les dues parelles s’han de presentar a la caseta de seguretat 15 minuts abans que comence el
joc en l'horari en què s'ha reservat la pista. Allí s'han d’acreditar amb el carnet universitari i han de comunicar el
partit que juguen del torneig. A causa de la COVID-19 NO ES LLIURARAN PILOTES, per la qual cosa cada

parella/jugador ha de portar el seu pot de 3 pilotes i decidir amb quina jugarà. Es donarà el partit per perdut per
w.o . a aquelles parelles que sense cap justificació no es presenten a la pista a l'hora d'inici reservada, després
dels 15 minuts de cortesia, cosa que cal comunicar a raquetastarongers@gmail.com.
9- Els resultats dels partits es publiquen als taulers d'anuncis del SEF i en l'apartat de pàdel de la nostra pàgina
web www.uv.es/sef.
10- Qualsevol aspecte no previst en aquesta normativa es regeix pel Reglament tècnic de la Federació Espanyola
de Pàdel.
INSTAL·LACIONS ON ES FARÀ EL TORNEIG:
Pistes de pàdel de l’SEF i pistes de pàdel del Poliesportiu Municipal de Burjassot (Av. Vicent Andrés Estellés).
Tel.: 963643465 -Campus TA: Tel: 963828843/963828844 - Campus BI: Tel: 963983236 -Campus de Burjassot: Dr.
Moliner 50. Tel.: 963544576
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