BASES DEL TORNEIG.
1.-LLOC i DATA.
El PRIMER MARATÓ DE PÀDEL de la festa major de Valldoreix es desenvoluparà els dies 13, 14
de setembre de 2014. La fase prèvia d'eliminatòries, amb un mínim de dos partits per parella,
es desenvoluparà el dissabte, de 8:00 del matí a 12: 00 de la nit, sent la jornada de diumenge
matí per a les rondes de consolació i diumenge tarda les finals.
El lloc de celebració de la marató serà el Complex Esportiu EMD de Valldoreix, situat en el carrer
Brollador s/n de la mateixa localitat.
Les dades de contacte per a qualsevol dubte o suggeriment de la celebració del torneig seran
els següents:
Info@cevalldoreix.COM
93-675-40-55.
2-PARTICIPANTS I CATEGORIES.
Per participar en el Torneig serà necessari tenir més de 14 anys. Les categories que es proposen
són les següents:
1. Primera Masculina.
2. Primera Femenina.
3. Primera Mixta.
4. Segona Masculina
5. Segona Femenina
6. Segona Mixta
7. Tercera Masculina
8. Tercera Femenina
9. Tercera Mixta
10. Quarta Masculina
11. Quarta Femenina
12. Quarta Mixta

-Si bé no hi ha límit en els participants de cadascuna de les categories, per qüestió de limitació
de pistes i dies, hi ha un límit màxim d'inscrits de 128 parelles.
-S’admet la possibilitat que un jugador es pugui inscriure en diverses categories, mai dos cops a
la mateixa categoria.
-És obligació de les parelles inscrites que el seu nivell s'ajusti al destinat a cada categoria.
L'organització tindrà potestat per desestimar la participació en el Torneig de les parelles o
jugadors que no s'ajustin als nivells establerts en aquestes normes base.
notes:
- L'organització podrà assignar les parelles participants en una o altra categoria en funció del
seu nivell per tal d'obtenir grups i categories el més equilibrades possibles.
- Cada categoria haurà de tenir un mínim de 4 parelles inscrites. En cas de no arribar a aquesta
xifra l'organització podrà reassignar a aquestes parelles -prèvia acceptació de les mateixes- en
altres categories.

3. FORMAT DE COMPETICIÓ
FASE PRÈVIA. Es realitzarà per eliminatòries directes a partits de només sis jocs amb consolació
del mateix format. Això suposa un mínim de dos partits per parella inscrita. Cal entendre que
per qüestió d'horaris, el primer equip que arribi a sis jocs és el guanyador. En cas d'estar 5-5, el
que guanyi l'últim joc és el vencedor del partit. Per tant, no hi ha tie-break.
FINALS Es jugarà un partit al millor tres sets amb tie break a set punts.

4.-HORARIS I QUADRE DE COMPETICIÓ
La jornada de dissabte començarà a les 8.00 HORES, ESTANT programat l'inici de les jornades de
diumenge a les 9.00 hores.
El quadre i els horaris de competició seran publicats de la següent manera:
1. WWW.Cevalldoreix.COM
2. Físicament al taulell de Recepció.
El participant haurà d'acceptar els retards deguts a prolongacions dels partits anteriors.
Un cop iniciat el Torneig, si per causes de força major alienes a l'organització, aquest s’ hagués
d’ ajornar, les rondes pendents es jugarien el cap de setmana següent sota el mateix format i
condicions que les exposades en aquestes bases.

L'organització es reserva el dret a modificar els horaris per poder adaptar-los a la disponibilitat
de les parelles participants. Aquestes modificacions, si es produeixen, seran per necessitats
organitzatives i mai per necessitat dels inscrits. Per tant, els inscrits han de "reservar" tot el cap
de setmana per poder assistir a les trobades i els possibles canvis organitzatius.
Cada partit comptarà amb 2 minuts reglamentaris de piloteig o escalfament. En cas que una
PARELLA no es presentés a l'hora corresponent al partit, es concediran 10 minuts de cortesia;
passat aquest temps es donarà WO (Walk Over) a la parella no presentada, que perdrà el partit.
En cas de presentar ENTRE els minuts 6 i 10 no podrà disputar piloteig.

5.-PREMIS
Tant els premis com qualsevol altre regal o sorteig seran lliurats a la finalització de les finals.

6. PREU I INSCRIPCIONS
-La Participació és gratuïta.
-Les Inscripcions es podran realitzar fins al dimecres 10 de setembre a les 22.00 hores de la nit
-Si es rebés alguna petició d'inscripció en una categoria ja tancada, la parella Sol·licitant licitant
quedaria en llista d'espera.
-La Inscripció es realitzarà a través del web www.cevalldoreix.com
-Les dades requerides seran tractades segons la normativa actual de la llei de protecció de dades,
sent aquestes les justes i necessàries per a la correcta organització del torneig. En cas d'oposició,
rectificació o cancel·lació de les mateixes, l'inscrit ha de dirigir-se a la direcció
Info@cevalldoreix.com o bé personar-se en la recepció del Complex Esportiu EMD de Valldoreix
comunicant dels fets.
7. LESIONS O INCOMPAREIXENCES
-Si en el desenvolupament de la competició resultés provada la lesió d'un jugador, la seva parella
podrà presentar un substitut al començament del següent partit.
-Si la lesió es produís durant el desenvolupament d'un partit el jugador lesionat comptarà amb
10 minuts per tornar al partit, o per buscar un substitut. Si el jugador lesionat no pot
reincorporar-se a la competició en el següent partit es permetrà la participació definitiva del
jugador substitut durant la resta de la competició, passant a considerar com a jugador titular de
l'equip.
-En tot cas, el substitut ha de ser d'igual o similar nivell al del jugador lesionat, no ESTANT
permesa la participació a aquest efecte d'un altre jugador que segueixi en competició.

-No es permet més que una substitució per lesió en una parella en tota la competició.
-En cas de no trobar jugador substitut o de produir una altra lesió a la parella que impedeixi la
participació de la mateixa, es consideraran perduts tots els jocs que li resten per jugar a la
competició des del Moment de la lesió..
-La parella no lesionada pot reclamar a l'organització que el jugador substitut d'una parella rival
és d'un nivell sensiblement superior al del jugador lesionat. En aquest cas serà potestat de
l'organització l'estudi del cas i la possible eliminació de la parella infractora.

8.-PENALITZACIONS
1 .Arribar més de 10 minuts tard a un partit. Pèrdua d'un set en cas d'estar en les finals ..
2. No presentar-se a un partit i no avisar. Eliminació del torneig.
3. No respectar les normes de joc net. Eliminació del torneig.
4. Canviar de Parella sense avís previ a l’organització. Eliminació del torneig, llevat justificatiu
vàlid, avaluat prèviament pels organitzadors (veure punt 5)
5. Mal comportament a les Instal·lacions . Eliminació del torneig.
-L'organització podrà eliminar del torneig a aquells jugadors que no compleixin amb les normes
de civisme o per qualsevol altre motiu que perjudiqui el desenvolupament de l'esdeveniment i
el respecte per les persones i instal·lacions.
-L'organització podrà eliminar del torneig a aquells jugadors que es consideri que han comès
irregularitats durant el procés d'inscripció, especialment pel que rellevant a l'assignació de nivell
de cada un dels membres de la parella.

9.-ARBITRATGE
-Els jugadors implicats en la disputa del partit es responsabilitzaran de l'arbitratge del partit,
sent imprescindible que en cas de dubtes o incidències en el transcurs del partit, aquestes siguin
comunicades a l'organització.
-Un jugador per parella haurà d'informar del resultat de la partida a l'organització.
- El torneig es desenvoluparà sota l’expressa’t en el reglament de pàdel oficial vigent.

