REGLAMENT IV BARCINO PÀDEL CUP
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Competició tipus lliga tots contra tots per grups en funció del nivell i categories masculina i femenina.
Es disputaran dues fases al llarg de la temporada:
o En finalitzar la primera fase, el primer i l’últim classificat de cada categoria pujaran i baixaran respectivament
(dos primers i dos últims en funció de les inscripcions).
o La classificació que comptarà per l’entrega de trofeus serà la de la segona volta.
Els partits es disputaran a 1 set de 9 jocs. L’empat a 8 es resoldrà amb un tie-break
• En cas que hi hagi divisió d’honor, els partits es disputaran al millor de 2 sets, i en cas d’empat es realitzarà un
super tie-break.
El sistema de puntuació serà de 3 punts per partit guanyat, 1 punt per partit perdut, i 3 punts i 6 jocs a favor per
+WO. Els partits no disputats no computaran.
La classificació serà en funció de punts, suma de jocs a favor, gol average individual i gol average general, per
aquest ordre.
Hi haurà trofeus per a la parella campiona i subcampiona de cada grup.

Inscripcions fins al 19 de noviembre · El campionat començarà la semana del 27 de noviembre.

Preu inscripció: 45 €
Qui s’apunti també a altres campionats (Amunt i Avall, Penya Matinera) durant el curs, gaudirà d’un preu especial:
Dos campionats: 69 € / Tres campionats: 90 €
Tots els participants d’aquests campionats gaudiran d’un preu especial per la Festa Blanc i Negre – Negrita Cup, a finals de juny.
Recordeu que podeu gaudir d’un descompte del 50 % en la llum i en pilotes (menys amb les de Wilson, que ja estan rebaixades), així com d’un
descompte del 50 % en la reserva online de pista. Els caps de setmana i festius es podrà fer reserva de pistes a partir de les 15 hores.
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