
 

 
TORNEIG DE PÀDEL COMPLEX ESPORTIU DE VALLDOREIX 

L’objectiu d’aquest torneig és que tots els participants gaudeixin practicant l’esport del pàdel, 

competint amb parelles del seu nivell, amb  les millors opcions horàries  i com sempre amb el 

millor ambient.  

Comptarem  amb  la  presència  de  grans  patrocinadors  i  col∙laboradors. A  tots  els  agraïm  en 

primer lloc la seva contribució i implicació en el torneig, amb regals assegurats i seguidament 

el seu suport al pàdel i el seu tracte als participants. 

 
TORNEIG DE PÀDEL COMPLEX ESPORTIU DE VALLDOREIX 
 
 
DADES D’INSCRIPCIÓ:  
 

Quin és el teu nivell de joc?:  
-1a 

-2a 

-3a 

-4a 
 
DADES DE LA PARELLA 1:  
DNI/NIE:  
 
Nom: 
 
Primer cognom:  
 
Segon cognom:  
 
Mòbil:  
 
Email:  
 
DADES DE LA PARELLA 2:  
DNI/NIE:  
 
Nom: 
 
Primer cognom:  
 
Segon cognom:  
 
Mòbil: 



 

 
Email:  
 
OBSERVACIONS:  
(Per exemple, limitacions horàries): 

 

INFORMACIÓ 

Torneig de pàdel Complex Esportiu de Valldoreix, del 27 de setembre al 4 d’Octubre. 

El torneig constarà de 3 categories: femenina, masculina i mixta. Cada categoria tindrà els 

seus nivells (1a, 2a, 3a i 4a). En els formularis d’inscripció haureu d’acotar el vostre nivell 

de joc. 

El format de competició serà el d’eliminatòries. Mínim de 2 partits per jugador/a. Hi ha 

consolació. Els partits es jugaran a 2 sets amb tie break a 7 punts, si fos el cas. Cas 

d’empat, el 3r set es dirimirà amb un tie break a 10 punts. 

El preu per jugador és de 15 euros pels abonats i de 20 euros pels no abonats. La 

inscripció es pot fer a través de la pàgina web (www.cevalldoreix.com) o a la mateixa 

recepció del Complex Esportiu de Valldoreix. El pagament de l’ inscripció s’abonarà 

en la recepció de la instal·lació del Complex Esportiu de Valldoreix fins 48 hores 

abans de l’inici del campionat. La parella que no hagi fet el pagament dintre del plaç 

de temps establert no serà inscrita en els quadres de competició.  

La quota d’inscripció inclou: organització del campionat segons sistema de joc 

detallat anteriorment, obsequis dels patrocinadors, festa/cocktail amb l’entrega de 

premis del torneig (divendres nit dia 4 d’Octubre ), trofeus als primers classificats de 

cada categoria (i consolació), també inclou la  participació en el sorteig de regals. 

 


