
BASES DEL VI OPEN DE PADEL DEL COMPLEX ESPORTIU DE VALLDOREIX.  

 

ORGANITZADOR: 

Eventing Sports Cinc SL . 

Contacte: Jordi Español. 

 padel@cevalldoreix.com  

 

A. FORMAT.   
                                                 

1. DATA : del Dissabte 21 de Maig al Dissabte 28 de Maig. 
2. FORMAT: Fase de lliga amb les respectives finals i semifinals (en alguns casos), o 

quadre (amb consolació pels perdedors de 1a ronda), depenent del nombre de 
participants en cada categoria. 

3. CATEGORIES: Masculina, Femenina i Mixta. 
4. NIVELLS: Primera, Segona, Tercera i Quarta. 

A Primera Masculina i Femenina, com a mínim un/a dels components de la parella no 
pot estar més ben classificat del 50 del Ranking de la Federació Catalana de Pàdel. 

5. BREU DESCRIPCIÓ: Partits a 3 sets, en el qual el 3r set serà un Super Tiebreak a 10 
punts, amb diferència de 2 punts com a mínim. 
Les finals es jugaran a 3 sets complets, excepte les finals de consolació que es jugaran 
amb el format anterior. 

6. WO: Pel bon funcionament del campionat, la manca de puntualitat de qualsevol 
parella serà considerada com a una victòria dels assistents, un cop transcorreguts 20 
minuts de l’hora d’entrada a pista. En cas que la parella que no arribi a l’hora avisi a la 
parella assistent, aquesta podrà decidir si espera a que arribin un cop passats 20 
minuts. 
 
B. INSCRIPCIONS. 

 
1. Per fer efectiva l’ inscripció, el participant ha d’acceptar que Eventing Sports Cinc SL 

demani les dades bàsiques amb l’única finalitat de la correcte  gestió i difusió (imatges) 
del Campionat. Qualsevol  negativa per part del participant comporta la no acceptació 
de la inscripció per part de l’organitzador.  Un cop acabat el campionat qualsevol 
participant podrà demanar l’eliminació immediata de les seves dades dirigint-se a 
padel@cevalldoreix.com.  

2. L’ inscripció pot fer-se efectiva a través d’un formulari a la web www.cevalldoreix.com, 
fins el Dimecres 18 de Maig a les 12.00. El pagament pot ser en efectiu o targeta 
electrònica a la recepció del Complex Esportiu o bé per telèfon, al 93.675.40.55.  

mailto:padel@cevalldoreix.com
http://www.cevalldoreix.com/


3. El preu serà de 25€ per a No Socis i 20€ per a socis. En cas d’apuntar-se a dues 
categories, el preu serà de 15€ addicionals pels socis, i de 18€ addicionals pels no 
socis.  

4. El pagament s’haurà de fer com a màxim per tot el dia 20 de maig. 
 
C. DEVOLUCIONS. 

 
1. En cas de pluja, l’Organitzador buscarà un altre dia equiparant drets i deures dels 

inscrits. Si en aquest segon dia, el participant no pot assistir, l’Organitzador realitzarà 
el reintegrament del  100% del preu pagat per l’ inscripció.  

2. En cas de Baixa mèdica, abans de començar el torneig, l’organitzador demanarà el 
justificant del metge pertinent. Un cop rebut realitzarà el reintegrament del 100% del 
preu pagat per l’ inscripció. 

3. Totes les devolucions seran efectives per transferència bancària un cop aprovades per 
l’organitzador. 
 
D. QUADRES I HORARIS 

 
1. Els quadres del torneig es penjaran a la web www.cevalldoreix.com el dijous 19 de 

maig per la nit. Els horaris s’intentaran ajustar a la disponibilitat dels participants, 
sempre i quan sigui possible per qüestions organitzatives. 

2. En els casos en què s’hagi respectat la disponibilitat horària dels participants, NO serà 
possible modificar la hora de partit, ni es retornarà la inscripció en cas de no poder 
assistir al partit. 

3. Si algú està inscrit a dues categories, podrà jugar dos partits seguits de diferents 
modalitats (masculí/femení i mixte) en el cas de que la organització ho cregui necessari 
pel bon desenvolupament del torneig. 

4. Totes les finals es jugaran Dissabte 28, sense possibilitat de jugar-se un altre dia. 
 
E. ALTRES. 

 
1.  L’Organitzador disposa de l’assegurança pertinent en cas de ser el culpable de 

qualsevol lesió, no de les fortuïtes o fruit de la pràctica esportiva.  
2. Els menors d’edat poden assistir sempre i quan hi hagi un responsable major d’edat 

que vetlli per ells durant tota l’estona que estiguin dins del recinte esportiu. 
3. Només s’entregarà un Welcome Pack per persona, independentment de si està inscrit 

a una o dues categories. 
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