
                                                                                                           
 

 
 

DADES: començament a partir del dia 2 de novembre de 2022. 
INSCRIPCIÓ: des del dia 19 de setembre fins  al dia 19 d´octubre de 2022. 
La quota d´ inscripció es de 6 € persona i 12 € per parella. 
 
PROCEDIMENT D´INSCRIPCIÓ: mitjançant Automatrícula      https://www.uv.es/uvweb/servicio-
educacion-fisica-deportes/es/automatricula-1286216001952.html clicant en l´opció d´esports 
col·lectius:  
 

 
 
    IMPORTANT:       Descarregar la guía d´inscripció i seguir les instruccions 
      *En les inscripcions per parelles, la persona que realitze la inscripció haurà d´abonar la quantitat de 12 €  
    

MODALITATS: 
- Pádel Masculí (s´ofereix 1ª i 2ª categoria), Padel Femeni i Pádel Mixt. 
- Tennis Individual Masculi i Femeni (1ª i 2ª categoría, en función del RN s´ ubicará en 1ª o 2ª) Tennis 
Dobles Masculin, Tennis Dobles Femeni i Dobles Mixt. 
Sols podràn participar-hi les persones que pertanyen a la comunitat universitaria de la UV, 
estudiantat i personal. 
 S´organiza aixímateix un Torneu exclusiu per a PDI-PAS. 

 
SISTEMA DE LLIGA: 
Tots els partits seràn disputats al millor de tres sets, amb tie-break en tots. Se realitzarà: 
- Una primera fase: aproximadament del dia 2 de novembre al 19 de decembre de 2022. 
- Una segona fase: aproximadament del dia 31 de gener al 30 d´abril de 2023. 
- Fases finals: aproximadament del 8 al 19 de maig de 2023. 
Se faràn grups en cada modalitat de 3, 4, 5 o 6 parejas, en funció del nº de inscripcions, 
disputant-se sistema de lliga en 1ª fase. En funció dels resultats d´aquesta 1ª fase se pasarà a 
disputar la 2ª fase de lliga en 1ª, 2ª o 3ª categoria. En pádel masculino se pujarà o baixarà de 
categoria, pasant els campions de cada grupo de la segona fase a jugar la fase final amb el 
sistema  d´eliminatoria directa. 
La clasificació de cada grup se determinarà mitjançant els punts obtessos: 
Partit guanyat: 3 punts. 
Partit perdut: 1 punt. 
Partit guanyat per w.o. (no jugat sense justificació): 2 punts. 
Partit perdut por w.o. (no jugat sense justificació): 0 punts. 

 
1 ECTS per participació: sempre que s´haja disputat al menys 5 partits de la mateixa modalitat 
(tennis o padel, i en masculi, femení o mixt) i sense w.o. (no jugat sense justificació  
 
INSTALACIONS PER DESENVOLUPAR EL TORNEU: Reserva de pistes de tennis i padel del Servei 
d’Esports: 

- Campus dels 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 tennis i pádel del Poliesportiu Municipal Burjassot (Av. Vicent Andrés Estellés) Tel.:963643465 
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