
  
 

 
 

NORMATIVA COMPETICIÓ INTERNA TROFEU RECTORA 
PADEL/TENNIS Curs 2022/2023 

 
 

1- JUGADORS:  únicament podrà participar estudiantat, PDI i PAS de la Universitat de València. 
Serà obligatori presentar el carnet de la UV o identificació a la parella contrincant, sent 
responsabilitat dels jugadors/as comprovar aquesta identitat. 

2- SISTEMA DE COMPETICIÓ:  
a) Sistema de Lliga a una volta en dues fases + fase final 

• 1ª fase: es formaran grups en funció del nombre de jugadors. De cada grup es 
classifiquen les parelles que han guanyat més partits o punts.  

• 2ª fase: Després de la 1ª fase de grups i en funció dels resultats, es passarà a disputar 
la 2ª fase en categoria 1ª, 2ª o 3ª, baixant o pujant de categoria en funció de la 
posició obtinguda en cada grup de la 1ª fase. D'aquesta manera els campions/as 
de cada grup passaran a disputar la Fase Final. 

• Fase final: (sistema amb eliminació directa) Es realitzarà un sorteig amb els/les 
campions/as per a organitzar els quadres de joc. Els/as guanyadors/as de cada 
enfrontament aniran passant rondes fins a l'últim enfrontament: la final 

b) Tots els partits seran al millor de 3 sets, amb tie-break en tots ells, amb una durada 
màxima de 90 minuts 

 

3- PARTITS:  
 

a) Tots els partits hauran de jugar-se abans de les dates que s'assenyalen per 
l'organització.  
b) En finalitzar cada partit és obligatori signar l'acta (facilitada per l'organització) amb 
indicació del resultat; havent d'entregar-la degudament emplenada. S'entregarà en 
consergeria en cas de jugar als campus de Tarongers o Blasco Ibañez, podent-se enviar 
per correu electrònic a tenispadel@uv.es únicament en cas de disputar-se el partit al 
campus de Burjassot. 

 En cas de no entregar l'Acta es considerarà com a partit no jugat sense justificació i 
donant-se-li per perdut a tots dos per W.O. 

c) Per a facilitar la disputa dels partits, els/les jugadors/as disposaran d'un interval de 
dies per a jugar el partit que els corresponga i, per a això, hauran de posar-se en contacte 
per telèfon o e-mail amb la suficient antelació i acordar entre tots dos la data i hora del 
partit, el campus en què vagen a jugar, així com realitzar la corresponent reserva de la 
pista. L'organització facilitarà aquestes dades de contacte. 
d) En el supòsit de desacord o no obtindre resposta dels contrincants, haurà de 
comunicar-se a l'organització a través de tenispadel@uv.es amb el temps d'antelació 
necessari perquè l'organització fixe dia i hora del partit abans de la data límit marcada; si 
no compareguera alguna de les parts, es donarà el partit com no jugat sense justificació i 
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donant-se-li per perdut per w.o. En cas de no comparéixer cap dels dos es considerarà 
com a partit no jugat sense justificació i donant-se-li per perdut a tots dos per W.O. 
e) Si el partit no haguera finalitzat una vegada transcorregut el temps de la reserva de 
pista, vencerà el partit qui vaja guanyant en aqueix instant i pel resultat que hi haja en el 
moment d'abandonar la pista. 
f) El dia del partit hauran de presentar-se tots/as els/as implicats en la caseta de 
seguretat (o en la consergeria del Poliesportiu de Burjassot) 15 minuts abans de l'hora 
reservada acreditant-se degudament amb la presentació del carnet universitari, i 
comunicant el partit a disputar del torneig. Es donarà el partit per perdut per w.o. a els/as 
participants que, sense justificació no es presenten en la pista a l'hora d'inici reservada, 
després de concedir els 15 minuts de cortesia, la qual cosa s'haurà de comunicar a 
tenispadel@uv.es 

 

4- INSTAL· LACIONS I RESERVES:  

a) Les pistes seran gratuïtes. La reserva serà màxima de 90 minuts en pàdel i 120 minuts en 
tennis. 

b) Les reserves es podran realitzar amb una setmana d'antelació ja siga presencialment 
d'un/a dels jugadors/as al campus on hagen acordat jugar, o per telèfon. Dit/a 
participant s'acreditarà com a jugador/a del torneig i comunicarà a quin partit 
correspon la reserva de la pista. L'organització considerarà la reserva de pista com a 
partit jugat, encara que aquest no es dispute, i en aquest cas es posarà w.o. a tots els 
participants implicats, excepte en cas de cancel·lació de la reserva amb 24 hores 
d'antelació. 

c) Si el partit no haguera finalitzat una vegada transcorregut el temps de la reserva de 
pista, vencerà el partit qui vaja guanyant en aqueix instant i pel resultat que hi haja en 
el moment de deixar la pista. 

d) Es podrà reservar i jugar de dilluns a diumenge, dins de l'horari d'obertura de les 
instal·lacions del *Servei d’*Esports, als campus de *Tarongers i Blasco Ibáñez. Al Campus 
de Burjassot existeixen pistes disponibles, de dilluns a divendres de 9 a *22h, que es 
poden reservar en el *Poliesportiu Municipal de Burjassot indicant que és per a la 
competició interna. 

5- MATERIAL:  
a) NO S'ENTREGARAN PILOTES, cada parella/jugador portarà el seu pot de 3 pilotes i 

decidiran amb quin pot jugar.  

b) Els jugadors portaran les seues pròpies raquetes i vestimenta esportiva. 

6- RESULTATS: Els resultats dels partits s'aniran publicant en els taulers d'anuncis del Servei 
d´esports de la UV i en l'apartat de pàdel i tennis, en la nostra página web:   
http://www.uv.es/uvesports  

 

7- AJORNAMENTS: 
a) En cas de necessitat per causa greu o justificada es podrà sol·licitar un ajornament, 

havent d'estar totes dues parts d'acord i comunicant-lo a l'organització a través de 
tenispadel@uv.es 
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b) En cas d'ajornament, amb la confirmació de l'organització, s'haurà de disputar el partit 
abans dels terminis assignats, devent els/les jugadors/as cancel·lar la reserva i realitzar 
una nova. 

c) No es podran jugar partits ajornats una vegada disputada la final. 

8- Qualsevol aspecte no contemplat en aquesta normativa es regirà pel Reglament Tècnic de 
la Federació Espanyola de Pàdel i pel Reglament Tècnic de la Federació Espanyola de Tennis. 

9- CRÈDITS ECTS per participar: 
El Servei d´Esports concedirà 1 *ECTS a aquells/as estudiants de grau que ho sol·liciten per 
participar en les competicions internes de tennis i/o pàdel del curs 2022/2023, sempre que 
hagen disputat almenys 5 partits de la mateixa modalitat (tennis o pàdel, i en masculí, femení o 
mixt) independentment del resultat obtingut en cadascun d'ells i sempre que no tinguen més 
d'1 w.o. (no jugat sense justificació). 


