NORMATIVA DE FUNCIONAMENT INTERCLUBS FEMENÍ
1. Els equips
1.1 La competició d’Interclubs femení és un torneig per equips de club que es disputa en format de
Lliga a doble volta.
1.2 Els equips els conformen un mínim de 15 i un màxim de 30 jugadores. No es podrà donar de
baixa cap jugadora per poder donar cabuda a noves jugadores.
1.3 Totes les jugadores d’un equip han d’estar en possessió de la llicència federativa en vigor pel
club al qual representaran.
1.4 Tots els equips han de pertànyer a la província de Barcelona.
1.5 Tots els clubs que tinguin equips presents a la competició han d’estar afiliats i al corrent de
pagament amb la FCP.
2. Horaris del grup
Els horaris i dies recomanats de joc dels de totes les eliminatòries es recomana de dilluns a dijous, entre
les 19 i 21 hores. Cada club decideix el dia i hores de joc segons disponibilitat.
3. Pilota Oficial
3.1.La pilota oficial de la FCP per a tots els seus esdeveniments i tornejos és la HEAD WPT.
3.2.És obligatori disputar tots els partits de la competició amb la pilota oficial de la FCP.
3.3.La FCP posa a disposició del club amfitrió 3 pots de pilotes pera la disputa de cada enfrontament.
4. Reglamentació
4.1. Les eliminatòries consten de 5 partits.
4.2. Guanya l’eliminatòria, aquell equip que aconsegueixi més victòries en l’enfrontament de les 5
parelles.
4.3. Tots els partits es disputaran a dos sets amb tie-break. En cas d’empat a un set, es disputarà un
tie-break a 15 punts que decidirà la guanyadora de l’encontre.
4.4. La capitana de l’equip amfitrió introduirà l’acta de l’eliminatòria en el sistema informàtic de la
FCP durant les 48h posteriors a l’enfrontament. La capitana rival disposarà de 24 h per confirmar
l’acta.

4.5. L’edat mínima per participar a la competició és de 15 anys complerts durant l’any de la
competició.
4.6. Les jugadores que estiguin entre les 30 primeres del rànquing del Circuit Català l'1 de gener de
l’any en curs de la competició no podran participar.
4.7. Els equips nous comencen en l'últim grup de la competició.
4.8. Els equips que canviïn de club per la disputa d’una nova lliga mantindran la seva categoria,
sempre que la FCP consideri que la base de l’equip s’ha mantingut inalterada.
4.9.En cas que s’inscriguin molts equips nous es formaria un altre grup.
4.10.Abans de començar la segona volta en el mes de setembre, s’han d’haver disputat totes les
eliminatòries de la primera ronda. En cas que no s’hagin jugat, quedaran com nul·les i atorgaran 0
punts als 2 equips.
4.11.Un cop tancada la inscripció no es pot inscriure a cap altra jugadora fins a la segona volta.
Important:
• Aquestes jugadores no podran estar ja inscrites en un altre equip de Interclubs en la primera
ronda.
• No es pot intercanviar una jugadora d’un mateix club d’un nivell a un altre, en cas que el club
tingui més d'un equip presentat.
4.12.Es demana a totes les capitanes que per un bon desenvolupament del torneig es respecti
l’ordre natural del nivell de joc de cada parella dins l’equip. Així doncs, la millor parella ha de ser la 1,
seguida de la segona més forta, etc.
En cas que un equip no respecti l’ordre natural del nivell de joc de cada parella, la FCP podrà
sancionar amb la pèrdua de l’eliminatòria en el cas que no s’hagi respectat la normativa.
4.13.Qualsevol incidència no contemplada en aquest Reglament, es resoldrà aplicant el Reglament
de Competició de la FCP.

5. Puntuació
Cada eliminatòria disputada atorga uns punts en funció del resultat obtingut:
• 3 punts – per eliminatòria guanyada

• 1 punt – per eliminatòria perduda
• 0 punts – per eliminatòria perduda per WO o no disputada per cap del dos clubs. En cas que
un equip si es presenti a l’eliminatòria i l’altre no, aquest primer sumarà 3 punts a la classificació. Cal
penjar l’acta a la pàgina web indicant el WO de l’equip rival.
6. Sistema de la competició
6.1. Sistema de lliga a doble volta, amb una eliminatòria com a local i una altra com a visitant.
6.2. S’intentarà que en cada grup hi hagi el mateix nombre d’equips.
6.3. En cas d’empat de punts en la classificació final, es faran servir els criteris següents de manera
seqüencial per decidir la classificació final:
•

Diferència de partits guanyats i perduts de totes les eliminatòries disputades entre els equips
implicats (si una eliminatòria no es va disputar, es considerarà que en aquesta eliminatòria la
diferència és 0).

•

Si es manté l’empat, i solament entre els equips que continuïn empatats, es mirarà la diferència
de sets a favor i sets en contra de totes les eliminatòries disputades entre els equips implicats
(si una eliminatòria no es va disputar, es considerarà que en aquesta eliminatòria la diferència
de sets a favor i en contra és 0).

•

Si es manté l’empat, i solament entre els equips que continuïn empatats, es mirarà la diferència
de jocs a favor i jocs en contra en les eliminatòries dels equips implicats (si una eliminatòria no
es va disputar, es considerarà que en dita eliminatòria la diferència és 0).

•

i es manté l’empat se sortejaran les posicions.

6.4. La relació d’equips que pujaran o baixaran de categoria dependrà de les altes i baixes totals
abans del inici de la competició. Si no hi ha causes excepcionals, la relació d’equips que pujaran o
baixaran seran els dos primers i els dos darrers equips respectivament.
6.5. Només podran haver-hi dos equips de cada club en la mateixa categoria com a màxim.

7. Ajornament
7.1. Només es consideren 3 causes d’ajornament de qualsevol eliminatòria:
•

Causes meteorològiques.

•

Coincidència al club amfitrió d’un esdeveniment federat que necessiti d’un nombre de pistes
que impossibiliti la disputa de l’eliminatòria.

•

Altres amb autorització de la direcció de la competició.

7.2. En cas d’ajornament els equips disposaran de 15 dies per jugar l’eliminatòria ajornada.
7.3. Tot ajornament haurà de ser comunicat immediatament a la direcció del circuit per correu
electrònic (interclubs@fcpadel.cat).
7.4. En cas de no arribar a un acord per trobar un nou horari, la direcció de la competició haurà de
fixar una nova data.
8. Inscripció
8.1. El preu de la inscripció el fixa cada any la Junta directiva de la FCP.
8.2. La data límit d’inscripció s’anunciarà cada any a les capitanes i a la web de la FCP.
8.3. Una inscripció d’un equip només es considera realitzada si s’ha inscrit l’equip, s’ha adjuntat una
llista de jugadores i s’ha satisfet el pagament de la inscripció.
NOTA – No dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol tema:
FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL
c/ Via Augusta, 13-15 Despatx 108
08006 Barcelona
Tel.93/ 307 62 84 correu electrònic: interclubs@fcpadel.cat

