NORMATIVA COMPETICIÓ INTERNA TROFEU RECTORA
DE PÀDEL/TENIS CURS 2020/2021
1- Tots els partits han de jugar-se abans de les dates assenyalades i s ’ ha de comunicar immediatament
el resultat per correu electrònic a raquetastarongers@gmail.com.
2- Tots els partits el resultat dels quals no haja sigut comunicat a l’adreça electrònica indicada abans de la data
límit marcada en el quadre de joc seran considerats perduts per w.o. per a tots dos. Dos w.o. impliquen la
desqualificació immediata de la competició sense dret a devolució de taxes.
3- Els jugadors disposen d’un interval de dies per a jugar el partit que els corresponga; per tant, han de posar-se
en contacte per telèfon o correu electrònic amb l’antelació suficient, i una vegada d’acord, han de fixar la data i
hora del partit, en quina instal·lació el jugaran, i hauran de reservar-hi la pista.
4- En el cas de no posar-se d’acord o no tenir resposta dels contrincants, han de comunicar-ho a l ’
organització, al correu electrònic raquetastarongers@gmail.com amb el temps d’antelació necessari perquè
l’organització fixe el dia i hora del partit abans de la data límit marcada, la qual serà ja inamovible; si no, s’aplicarà
el punt 2.
5- Les pistes seran gratuïtes, reservant una hora i mitja com a màxim en pàdel i dues hores en tenis, i pot fer-se
amb una setmana d’antelació presentant-se un dels jugadors al campus on hagen acordat jugar. Es poden fer també
reserves per telèfon. El participant s’ha d’acreditar com a jugador del torneig i ha de comunicar a quin partit
correspon la reserva de la pista. L’organització considerarà la reserva de la pista com a partit jugat, encara que
aquest no es jugue, i en aquest cas es posarà w.o. a tots els participants implicats en la partida, llevat que es
cancel·le aquesta reserva amb 24 hores d’antelació.
6-Si el partit no ha finalitzat transcorregut el temps de la reserva de la pista, vencerà el partit qui vaja guanyant
en aquest instant i pel resultat que hi haja en el moment de deixar la pista.
7- Les pistes es poden reservar de dilluns a diumenge, dins del horari d’obertura de les instal·lacions del Servei
d’Esports, als campus de Tarongers i Blasco Ibáñez. Al Campus de Burjassot hi ha pistes disponibles, de dilluns
a divendres de 9 a 22 h, que es poden reservar al Poliesportiu Municipal de Burjassot indicant que és per a la
competició interna.
8- El dia del partit s’han de presentar tots els implicats del partit a la caseta de seguretat (o a la consergeria del
Poliesportiu de Burjassot) 15 minuts abans de començar a jugar, en l’horari en què s’ha reservat la pista; s’hauran
d’acreditar amb el carnet universitari, hauran de comunicar el partit que juguen del torneig. A CAUSA DEL
COVID-19 NO S'ENTREGARAN PILOTES, cada parella/jugador portarà el seu pot de 3 pilotes i
decidiran amb quin pot jugar. Es donarà el partit per perdut per w.o. als participants que sense cap justificació
no es presenten a la pista a l’hora d’inici reservada, després de concedir els 15 minuts de cortesia, cosa que
s’haurà de comunicar a raquetastarongers@gmail.com.
9- Els resultats dels partits s’aniran publicant en els taulers d’anuncis del SEF i en l’apartat de pàdel i tenis en la
nostra pàgina web http://www.uv.es/uvesports
10- Qualsevol aspecte no contemplat en aquesta normativa es regeix pel Reglament Tècnic de la Federació
Espanyola de Pàdel i pel Reglament Tècnic de la Federació Espanyola de Tenis.
1 Crèdit ECTS per participar: el Servei d´Esports concedirà 1 ECTS a aquells/es estudiants de grau que
ho sol·liciten per participar en les competicions internes de tenis i/o pàdel del curs 2020/2021, sempre que
hagen disputat almenys 5 partits de la mateixa modalitat (tenis o pàdel, i en masculí, femení o mixt)
independentment del resultat obtingut en cadascun i sempre que no tinguen cap w.o. (no jugat sense justificació).
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