TROFEU RECTOR: LLIGA DE TENIS I PÀDEL
CURS 2020/2021
DATES: comença el dilluns 2 de novembre de 2020 i acaba el 2 de maig de 2021.
INSCRIPCIÓ: des del 14 de setembre fins al 14 d’octubre de 2020: http://www.uv.es/uvesports,
seguint el procediment d’inscripció penjat en l’apartat de Competició Interna entrant prèviament
per l’esport tenis o pàdel. La quota d’inscripció és de 6 € 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 se situaran en 1a o 2a) tenis
dobles masculí i dobles mixt.
Poden participar-hi tots els membres pertanyents a la comunitat universitària de la UV, estudiants i
personal. S’organitzarà a més per al personal un torneig exclusiu, només per a PDI i PAS.
LLIURAMENT DELS QUADRES DE JOC: 28 d’octubre 2020, 21 de gener 2021, FF 24 de març.
SISTEMA DE LLIGA: Tots els partits són al millor de tres sets, amb tie-break en tots.
Una primera fase des del 2 de novembre al 20 de desembre de 2020.
Una segona fase del 25 de gener al 2 de maig de 2021. (FF del 19 d’abril al 9 de maig).
S’estableixen grups en cada modalitat de 3, 4, 5 o 6 parelles, depenent del núm. d’inscrits, i juguen per
mitjà del sistema de lliga una fase inicial. En funció dels resultats d’aquesta, 1a 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 baixarà de categoria, i passaran els campions de cada grup de la segona fase 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 han de jugar-se abans de les dates assenyalades en els quadres de joc, i s’ha de
comunicar immediatament el resultat per correu electrònic a raquetastarongers@gmail.com.
1 ECTS per participar: sempre que hagen disputat almenys 5 partits de la mateixa modalitat (tenis o
pàdel, i en masculí, femení o mixt) i que no tinguen cap w.o. (no jugat sense justificació).
INSTAL·LACIONS ON ES DESENVOLUPA EL TORNEIG:
Pistes de pàdel i tenis del Servei d’Esports:
- Campus de Tarongers: Av. dels Tarongers, s/n: Tel: 963828844
- Campus de Blasco Ibáñez: Av. de Menéndez Pelayo, 19. Tel: 963983236
-Campus de Burjassot: Dr. Moliner 50. Tel.: 963544576
Pistes de tenis i pàdel del Poliesportiu Municipal Burjassot (Av. Vicent Andrés Estellés).Tel.: 963643465
Més informació: raquetastarongers@gmail.com
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