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PRINCIPIS GENERALS

1.1 Aplicabilitat d’aquest Reglament
1.1.1

Aquest Reglament (en endavant RC) té com a propòsit regular l’organització de les
competicions de pàdel que siguin competència de la Federació Catalana de Pàdel (en
endavant la FCP).
Tots els aspectes i conflictes que no tinguin solució recollida en aquest RC seran resolts per
la Junta Directiva de la FCP, per la seva Comissió Esportiva o pel director tècnic.
El Director del Circuit tindrà la potestat per decidir en aspectes relacionats al Circuit Absolut
i al seu funcionament i serà l’encarregat d’avisar al Comitè de Competició i la Junta Directiva
per a que aquesta decideixi en els aspectes més rellevants.

1.1.2

Així mateix, és voluntat d’aquest Reglament, definir l’estructura i la coordinació de l’esport
del pàdel en l’àmbit de les competències pròpies de la FCP i regular el funcionament de
totes les persones i entitats que formen el nostre esport.

1.1.3

El català és la llengua oficial de la FCP.

1.1.4

Tots els termes que es refereixen a persones físiques s’apliquen indiferentment a homes i
dones. L’ús del singular inclou també el plural. Aquesta nota és extensiva al con- tingut
complet d’aquest Reglament de Competició.

1.2 Finalitat esportiva
1.2.1

La FCP és una entitat privada i les seves finalitats són únicament esportives. La FCP és
l’entitat responsable d’ordenar, impulsar i dirigir tota l'activitat esportiva de l’esport del
pàdel a Catalunya.

1.2.2

La FCP, a l’efecte de la seva participació en les activitats esportives de caràcter oficial és
sobirana, i en les d’àmbit estatal, forma part de la Federació Espanyola de Pàdel com a
representant únic i exclusiu d’aquesta entitat a Catalunya.
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1.3

Codi ètic

1.3.1

El respecte i l’educació són la base de les relacions entre totes les persones que configuren
aquesta associació esportiva i el sentit comú, l’ètica i el “fair play” hauran de presidir els
actes que se celebrin.

1.3.2

Cap membre de la FCP, en qualsevol de les seves possibilitats o modalitats, pot fer servir
la FCP en el seu propi benefici ni en el d’una altra persona. Qualsevol interès personal,
professional, econòmic, i fins i tot de caràcter privat constitueix una incompatibilitat per a
l’exercici de qualsevol càrrec.

1.3.3

Qualsevol persona que ostenti un càrrec de representativitat i/o responsabilitat dintre de
la FCP, està obligada a declarar per escrit els seus interessos particulars, professionals o
de qualsevol índole inclosos els esportius.

1.3.4

Els membres que integren la Junta Directiva i qualsevol altre òrgan de la FCP estan
especialment obligats a respectar aquest Reglament i la resta de les normatives que
regulen i estan vigents a la FCP. Qualsevol incompliment de les normatives de la FCP,
comportarà el cessament immediat del membre de la Junta Directiva que hagi incomplert
la norma.

1.4

Temporada esportiva

1.4.1

La temporada esportiva de la FCP coincideix amb cada any natural, iniciant-se per tant, l’1
de gener de cada any i acabant el 31 de desembre del mateix any.

1.5

Oficialitat i tipologia de competicions

1.5.1

Les competicions esportives es classifiquen en:
a) Competicions de caràcter federat.
b) Competicions no federades.
a) Són competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades per la
FCP. Aquestes competicions poden ser d’àmbit internacional, estatal, entre
autonomies, català, comarcal, local o de clubs, amb la participació d’esportistes
professionals o afeccionats.
b) Són competicions no federades les que promou i/o organitza qualsevol entitat
esportiva legalment reconeguda, les quals tindran el caràcter d’homologades si
prèviament han estat acceptades per la FCP.
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El reconeixement o homologació d’una competició no federada haurà com a mínim de
respectar dos grans principis irrenunciables, com són:


El respecte als principis d’igualtat i respecte als competidors.



L’obligació que qualsevol participant estigui en possessió d’una llicència
esportiva expedida per la FCP

1.5.3 Totes les competicions, federades o no, gaudeixen de l’oficialitat derivada de la legitimació
de les entitats esportives promotores o organitzadores, però constitueixen únicament el
programa oficial de competicions catalanes les que així siguin qualificades per la FCP en
la seva programació anual, de la qual donaran compte a la Secretaria General de l’Esport i
a la Unió de Federacions Esportives Catalanes.

1.6 Responsabilitat
1.6.1

Tota activitat o competició esportiva, ja sigui federada o no, obliga l’entitat organitzadora,
si les seves característiques o particularitats ho exigeixen, a la concertació prèvia d’una
modalitat específica d’assegurança que cobreixi els eventuals danys i els perjudicis
ocasionats a tercers amb motiu de la seva celebració.

1.6.2

En el supòsit d’incompliment de qualsevol norma d’aquest Reglament, en serà responsable
de forma directe l’infractor i de forma subsidiària, la persona física o jurídica que havent
pogut evitar-ho, no ho va fer.

1.7

Calendaris

1.7.1

La FCP ha de fixar en la seva assemblea general ordinària, la programació anual de
competicions i activitats esportives, que haurà de ser aprovada per aquesta assemblea.

1.7.2

No obstant això, podrà aprovar-se, abans del 31 de gener, amb caràcter previ a l’assemblea
ordinària, un calendari de competicions provisional amb l’objectiu de coordinar de la millor
manera possible les diferents competicions, les seves dates i els diferents àmbits.

1.7.3

Anualment, abans del 20 de novembre, la FCP remetrà a tots els clubs federats les bases
de licitació, el full de sol·licitud i el calendari on apareixeran els Campionats de Catalunya
(a excepció del Campionat de Catalunya Absolut per parelles), els tornejos categoria Gran
Slam, Súper Gran Slam i Or amb les seves dates i els tornejos de menors amb les seves
dates. Amb la informació rebuda dels clubs abans del 10 de desembre, s’establirà el
calendari provisional dels primers tres mesos de l’any.
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Després de 10 de desembre només s’acceptaran sol·licituds amb les condicions següents:


Que la sol·licitud es cursi amb un mínim de 6 setmanes d’anticipació sobre la
data d'inici del torneig.



Que no lesioni els interessos d’altres tornejos que hagin fet la petició abans del
10 de desembre.



Que la sol·licitud compleixi els requisits establerts en les bases de licitació.

1.7.5

Qualsevol modificació de les característiques d’una prova després del 10 de desembre
haurà de ser aprovada per la FCP i el seu director tècnic.

1.7.6

La distància mínima entre dues poblacions que acullin un torneig la mateixa setmana del
Circuit Català de la FCP és de 50 km. Excepcionalment, i preferentment a la província de
Barcelona, la FCP podrà autoritzar la disputa de 2 tornejos a menys de 50 km de distància.

1.7.7

Totes les proves de tots els calendaris de la FCP es disputaran en categoria masculina i
femenina. Només aquelles on expressament la Junta Directiva de la FCP així ho consideri
oportú, seran convocades en una sola categoria. Excepcionalment en algun circuit i/o
competició es podrà jugar categoria mixta, sempre i quant aparegui en el full informatiu
del torneig.

1.7.8

Els tornejos de categoria Súper Gran Slam, Gran Slam, Or i plata no poden coincidir en la
mateixa setmana. Tanmateix, el Campionat de Catalunya per parelles absolut es disputarà
en una setmana reservada on no coincidirà amb cap altre torneig del Circuit Català.
Exceptuant casos en què la FCP ho consideri.

1.7.9

La FCP es reserva el dret d’inspeccionar les instal·lacions on es disputarà qualsevol de les
proves del calendari de competició per valorar el seu estat per a la disputa dels partits així
com altres instal·lacions directament relacionades com vestidors, menjador, sales de
descans, etc.
Si l’informe fos negatiu, s’informarà al club per tal de restablir les deficiències detectades
abans de l’inici dels partits. Si això no fos possible es prendran les mesures que
corresponguin que aniran des de la prohibició d'ús de les instal·lacions defectuoses fins a
l’anul·lació de la competició.

1.7.10 Els tornejos que componen el calendari de la FCP són els següents:


Campionats de Catalunya
o Absolut
o Mixte
o
o
o

Menors (categories benjamina, alevina, infantil, cadet i júnior
Sènior (masculí i mixte, +40, +45, +50, +55. Femení, +35,+40,+45,+50 i +55.)
Per equips (1a, 2a, 3a, 4a, 5a i successives en categoria masculina) (1a, 2a, 3a

Federació Catalana de Pàdel

Reglament de Competició

Pàgina

7

Federació Catalana de Pàdel











REGLAMENT DE COMPETICIÓ

i successives en categoria femenina)
o Per equips sèniors (1a, 2a i successives)
o Per equips de menors (1a, 2a i successives)
Campionats Provincials (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona)
Màsters (la seva celebració depèn de la decisió de la Junta Directiva, que cada
temporada definirà la seva disputa o no)
o Absolut
o Menors
o Bronze
o Provincials
Proves del Circuit Català absolut
o Súper Gran Slam
o Gran Slam
o Or
o Plata
Proves del Circuit Català Bronze HEAD
Proves del Circuit Català de Menors
o Gran Slam
o Súper Gran Slam
Proves del Circuits Català Sènior

1.7.11 Totes les sol·licituds de tornejos del Circuit Català comporten el pagament d’un cànon que
es regula a les bases de licitació. Aquesta quantitat compromesa haurà de fer-se efectiva
abans de l'acabament del mes en curs en el qual s’hagi disputat el torneig. Només es
permetrà l’anul·lació de tornejos amb una inscripció inferior a 16 parelles en categoria
masculina i 8 parelles en categoria femenina (en aquest cas no s’haurà de liquidar el
cànon).
En cas d’anul·lació unilateral per part del club organitzador d’un torneig, el cànon a satisfer
serà el següent en funció del tipus de prova:



Torneig Bronze 500 €
Torneig Plata 650 €




Torneig Or 750 €
Torneig Gran Slam 1.000 €



Torneig Súper Gran Slam 1.250 €





Campionat de Catalunya absolut 2.000 €
Campionat Provincial 750 €
Campionat de Catalunya mixt 500 €



Campionat de Catalunya per equips 2.000 €



Màsters absolut 1.500 €



Altres 750 €

1.7.12 La distribució de premis dels tornejos del Circuit Català i Campionats de Catalunya els
marcarà cada temporada la FCP.
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1.7.13 El nom que es farà servir amb caràcter general serà sempre el nom federatiu seguit, si
l’organitzador així ho desitja, de la paraula “open” o “trofeu” més el nom desitjat per
l’organitzador. Finalment però, la FCP podrà modificar la segona part del text si ho
considera oportú.
Quan un club organitzador vulgui complementar el nom federatiu, haurà de comunicar-ho
a la direcció del Circuit per a la seva aprovació i/o modificació.
1.7.14 Amb caràcter general, el calendari esportiu de competicions i activitats esportives de la
FCP podrà ser modificat per la Junta Directiva, si es produïssin circumstàncies de força
major que així ho aconsellessin, tot informant quan abans millor, els clubs membres de
l'assemblea i aquells que es vegin afectats pels canvis.
1.7.15 Correspon als clubs i a les persones/esportistes interessats, així com als comitès esportius
de les competicions, la comprovació de qualsevol modificació que s’hagués pogut produir
en el calendari.
1.7.16 En la programació oficial anual, també s’hi poden incloure, els campionats o proves
esportives d’altres àmbits i dels quals se’n conegui la informació necessària de dates i llocs,
amb la finalitat que els esportistes catalans i els seus clubs n’estiguin informats, tot i que
no tinguin la consideració de competicions oficials de la FCP.

1.8

Llicències.
Llicència de competició, llicència esportiva, llicència d’àrbitre i llicència de tècnic

1.8.1

La integració dels esportistes, tècnics, jutges i àrbitres en la FCP es fa mitjançant la
concessió per part d’aquesta, de la llicència federativa corresponent.

1.8.2

El període de sol·licitud de llicències és de l’1 de gener al 31 de desembre.

1.8.3

Les llicències, siguin del tipus que siguin, hauran de ser tramitades a través dels clubs i
associacions esportives que formin part de la FCP. També podrà un esportista tramitar la
seva llicència directament a la FCP de forma individual. En cas de tramitar-la de forma
independent no pot participar en competicions per clubs.

1.8.4

La FCP pot procedir a la cancel·lació de la llicència d’un esportista que no satisfaci les seves
obligacions, prèvia incoació d’un expedient disciplinari.

1.8.5

La manca de veracitat en les dades que s’han de consignar a les demandes de llicències és
sancionada tal com queda determinat en el Règim Disciplinari.

1.8.6

Aquells clubs que tinguin pendent la liquidació de qualsevol concepte econòmic, poden
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ser sancionats privant-los dels seus drets, com a membres de la FCP.
1.8.7

No són vàlides les sol·licituds de llicència que siguin incompletes o defectuoses, siguin
esmenades o tinguin qualsevol altre error, ni tampoc aquelles que la fotografia ofereixin
dubte sobre la identitat de l’interessat.

1.8.8

Quan es tornin les sol·licituds que continguin aquesta mena de deficiències, s’han
d’esmentar expressament aquestes deficiències, per tal que se’n formalitzi una de no- va,
i s'hauran de reparar els defectes observats.

1.8.9

Un jugador durant la vigència de la seva llicència, només pot participar en competicions
per equips oficials del calendari de la FCP pel club a través del qual s’ha tret la llicència.
Una vegada la vigència de la llicència hagi arribat al seu venciment, el jugador està en
llibertat per escollir un nou club, o fins i tot per obtenir la llicència de forma independent.
En el cas de que un jugador hagi participat en la Lliga Catalana podrà canviar la seva
llicència de club al finalitzar la Lliga Catalana, en el cas de que no hagi disputat cap altre
Campionat per equips.

1.8.10 En acabar el període de vigència de la llicència, si el jugador no està inscrit en una
competició per equips en actiu, tot jugador queda en absoluta llibertat per subscriure una
nova llicència amb un altre club. Ara bé, ha d’estar al corrent de tot tipus d’obligacions
amb el club amb el qual pertanyia.
1.8.11 La signatura de la llicència té caràcter de declaració formal del jugador respecte les dades
que hi figuren, responsabilitzant-se de la seva veracitat i de la concurrència dels requisits
exigits per aquest Reglament.
Llicencia de competició.
1.8.12 Per poder participar en competicions, tot esportista ha de disposar d’una llicència
federativa expedida per la FCP, d’acord amb els requisits següents.
1.8.13 Les llicències de competició han de contenir els conceptes econòmics mínims
següents:




Assegurança obligatòria d’accidents.
Assegurança de responsabilitat civil.
Quota corresponent a la FCP.

1.8.14 Les llicències de competició expedides per la FCP que estiguin habilitades per a la
participació en activitats o competicions esportives oficials d’àmbit estatal hauran
d’incorporar la quota corresponent a la Federació Espanyola de Pàdel. Aquesta llicència
és única, i ha d’incorporar en el text l’anotació de l’habilitació per part de la Federació
Espanyola de Pàdel.
1.8.15 La FCP, d’acord amb la legislació vigent, per poder lliurar les llicències o per poder
Federació Catalana de Pàdel
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autoritzar la participació en competicions esportives oficials de Catalunya, pot exigir com
a requisit previ i imprescindible que l’esportista s’hagi de sotmetre a un reconeixement
mèdic d’aptitud per a la pràctica del pàdel.
1.8.16 Hi ha 3 tipus de llicència de competició


Infantil. Fins a 16 anys, complerts en l’any natural




Juvenil. 17-18 anys, complerts dins l’any natural
Adult. A partir dels 19 anys, complerts dins l’any natural

1.8.17 Dintre d’aquests tres tipus de llicències hi ha tres tipus de fraccionament:


Anual: Habilitada per jugar tots els tornejos.



Quatrimestral: Habilitada per jugar, circuit absolut, circuit de menors, circuit sènior,
circuit bronze Head. Es podrà expedir a partir de l’1 de setembre fins el 31 de
desembre.



Torneig: Només es podrà expedir per un únic torneig a l’any.

Llicència esportiva
1.8.18 Les entitats, els centres, els establiments públics o privats, amb ànim de lucre o sense,
i les empreses dedicades a l’organització d’activitats físiques d’esbarjo i d’aventura on es
practiqui el pàdel o es prestin serveis esportius, llevat dels centres d’ensenyament general
en horari lectiu, han d’exigir que els usuaris de les seves instal·lacions o serveis disposin
d’una llicència esportiva, que s’ha de denominar llicència esportiva i que ha de ser
expedida per la FCP
1.8.19 Aquesta llicència ha d’incloure, com a mínim, una cobertura que garanteixi les eventuals
indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs que comporti l’activitat, i
l’assistència sanitària, sempre que l’esportista no acrediti tenir protegides les
contingències per mitjà d’una altra assegurança.
1.8.20 Als efectes legals que corresponguin, i atesos els beneficis que en pugui derivar, la pràctica
de l’activitat física i de l’esport s’ha d’acreditar mitjançant la llicència esportiva.
Llicència d’àrbitre
1.8.21 Per poder exercir les funcions d’arbitratge s’haurà de disposar de la corresponent
llicència d’àrbitre.
1.8.22 Les llicències d’àrbitre han de contenir els conceptes econòmics mínims següents:




Assegurança obligatòria
Assegurança de responsabilitat civil
Quota corresponent a la FCP
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Llicència de Tècnic
1.8.23 Per poder exercir les funcions de tècnic s’haurà de disposar de la corresponent llicència
de tècnic.
1.8.24 Per tal de poder tramitar la llicència de tècnic s’ha d’estar inscrit al ROPEC com a monitor
de pàdel.
1.8.25 Les llicències de tècnic han de contenir els conceptes econòmics mínims següents:




Assegurança obligatòria
Assegurança de responsabilitat civil
Quota corresponent a la FCP

1.9

Drets de formació

1.9.1

Per a què un club esportiu, o qualsevol altra entitat jurídica pugui reclamar drets de
formació amb un altre club, aquests drets econòmics hauran de ser acreditats
suficientment.

1.9.2

La FCP es remet directament i en ple respecte a la jurisprudència que sobre aquest cas dels
drets de formació té establert el Tribunal Català de l’Esport.

1.9.3

En cap cas, la llibertat d’un esportista per poder pertànyer a qualsevol entitat membre de
la FCP, no pot ser limitada per un possible dret de reclamació de formació.

1.10

Dopatge

1.10.1 Tots els esportistes amb llicència per participar en competicions esportives oficials de
Catalunya estan obligats a sotmetre’s als controls antidopatge establerts durant les
competicions o fora d’aquestes, a petició de la FCP.
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LES PERSONES FÍSIQUES. RÈGIM JURÍDIC.
DRETS I OBLIGACIONS

2.1

Els esportistes/jugadors

2.1.1

S’entén per esportista la persona física que practica l’esport del pàdel i que està en
possessió de la llicència federativa en vigor.

2.1.2

S’entén per jugador, l’esportista que practica la competició i que està en possessió de la
llicència federativa en vigor.

2.1.3

El jugador que, havent estat inscrit en una competició, no hagués abonat la corresponent
inscripció serà desqualificat per participar en qualsevol altre, mentre no satisfaci el deute
pendent o hagi regularitzat la seva situació i, a més, els punts aconseguits no podran ser
tinguts en compte.

2.1.4

Durant els partits, els jugadors no poden rebre instruccions o consells tècnics relacionats
amb el joc de ningú que no sigui la seva pròpia parella. Aquesta norma no és d’aplicació en
les competicions per equips.
La FCP a proposta de la Junta Directiva (JD) es reserva el dret de permetre el “coaching”
en determinades competicions que consideri necessari per l’evolució del Circuit i per la
seva millora. Serà vàlida la figura del “coaching” sempre que aparegui en el full
d’informació del torneig. La figura de coach haurà d’estar en possessió de la llicència de
tècnic de la FCP (veure annex 8).

2.1.5

Els jugadors han d’actuar correctament equipats, i l’àrbitre o jutge de cadira és el
responsable de determinar-ne l’adequació, estant obligat a anotar en l’acta qualsevol
incidència en relació amb la indumentària. En les competicions per equips es recomana
que els jugadors portin la mateixa vestimenta, tot i que no és obligatori.

2.1.6

Un jugador en evident inferioritat física, conseqüència d’accident, lesió o malaltia
produïda amb anterioritat a l’escalfament Reglamentari al partit d’un quadre, no pot iniciar
aquell partit, perdent per WO, sense dret a punts si de la primera ronda del quadre es
tractés. Si la parella afectada s’hagués classificat per participar en una determinada
categoria, jugant la categoria inferior, tot i que perdés per WO té dret a punts.

2.1.7

El pagament de la inscripció ha de dur-se a terme tot i que el jugador sigui declarat WO,
sense que aquest pugui participar en una altre competició fins que no l’hagi abonada. A tal
efecte, la FCP, no permetrà que un jugador que tingui pendent el pagament d’una
inscripció participi en un sorteig d’una altre competició.

2.1.8

Si un equip, una parella o un jugador abandona injustificadament una competició, perdrà
tot dret al premi que hagués aconseguit obtenir fins aquell moment.
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En qualsevol competició oficial els participants hauran d’acreditar, quan així ho sol·liciti
el jutge àrbitre, la seva identitat, nacionalitat, permís de residència, edat i en general

qualsevol altre circumstància directament relacionada amb la competició, mitjançant la
presentació dels documents oportuns (DNI, passaport, NIE, etc)
2.1.10 Amb caràcter general, les parelles poden estar integrades per jugadors i jugadores de
qualsevol país comunitari i/o estranger sense distinció, sempre que acreditin estar en
possessió de la llicència esportiva de competició expedida per la FCP.
2.1.11 Per poder participar en el Campionat de Catalunya absolut per parelles i/o els Campionats
Provincials organitzats per la FCP, en qualsevol de les seves categories, els jugadors hauran
d’estar afiliats a la FCP, estar en possessió de la llicència en vigor expedida per la FCP i haver
nascut a Catalunya.
2.1.12 En el cas de no haver nascut a Catalunya, podran inscriure’s aquells esportistes que en
possessió de la llicencia expedida per la FCP, puguin acreditar que han residit a Catalunya
com a mínim 365 dies abans de l’últim dia del termini per a la inscripció, o alternativament,
que puguin acreditar que durant la seva vida han residit a Catalunya almenys 5 anys alterns
o continus. També ho podran fer aquells jugadors seleccionables per la selecció catalana
segons el Reglament de la Federació Espanyola de Pàdel.
2.1.13 La manera d’acreditar la residència als efectes descrits en aquest article serà mitjançant el
certificat d’empadronament.
2.1.14 Pel que fa al Campionat de Catalunya per equips s’estarà a allò disposat en l’article 5.1
d’aquest Reglament.
2.1.15 Si algun dels jugadors de qualsevol categoria fos declarat WO, en qualsevol fase del
torneig, o també una vegada dut a terme el sorteig comuniqués la seva decisió de no
participar a la competició, haurà de justificar la seva absència en un termini de quinze dies
màxim.
2.1.16 Si no ho fes o, el Comitè de Disciplina o Jutge Únic considerés que les raons exposades no
fossin suficients, els dos components de la parella seran sancionats amb els punts
obtinguts fins al moment del WO i podrà iniciar-se un expedient disciplinari.
2.1.17 Quan l’absència es justifiqui amb un certificat mèdic, la FCP podrà sol·licitar al jugador que
el reconeixement mèdic sigui dut a terme per un metge designat per la pròpia FCP, sempre
que aquest reconeixement mèdic no impliqui al jugador unes despeses per desplaçament
fora de la seva localitat.

2.2

L’equip d’arbitral

2.2.1

Formen l’equip arbitral el jutge àrbitre principal, el jutge àrbitre auxiliar, el jutge àrbitre
adjunt, el jutge de cadira i els jutges ajudants. Tots ells han d’estar en possessió del títol
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corresponent expedit per la FCP o homologat i la llicència federativa corresponent. El
jutge àrbitre principal, l’auxiliar i l’adjunt han de dur alguna peça de roba o equipament
que els identifiqui com a tal.
2.2.2

Jutge àrbitre principal. És el màxim responsable arbitral en una competició oficial. A més
a més assigna a la resta de jutges que componen l’equip arbitral les tasques de cadascun.
És l’únic membre de l’equip arbitral imprescindible en qualsevol competició.

2.2.3

Jutge àrbitre auxiliar. És fonamentalment el responsable del control administratiu,
anotació de resultats, trucades als jugadors, etc.

2.2.4

Jutge àrbitre adjunt. Col·labora amb el jutge àrbitre principal en el control i vigilància dels
partits quan el número de partits que es juguen a la vegada és massa elevat.

2.2.5

Jutge de cadira. Arbitra un partit i si disposa de megafonia informa els espectadors dels
detalls d'aquest. L’arbitratge de cadira serà actiu i no passiu.

2.2.6

Jutges ajudants. Col·laboren amb el jutge de cadira en el control d’un partit.

2.2.7

Jutges en pràctiques. Els nous àrbitres hauran de fer unes pràctiques supervisades pel jutge
àrbitre principal del torneig

2.2.8

En els torneigs inclosos en el calendari autonòmic oficial, l’organitzador ha de proposar a
la Federació Catalana de PÀDEL els noms dels components de l’equip arbitral amb 30 dies
d’antelació sobre la data d’iniciació prevista. Atenent a aquesta petició, serà la FCP la que
decidirà quin serà l’arbitratge principal del torneig. Aquesta norma no serà d’aplicació
en els campionats de Catalunya, provincials o aquells en què la FCP així ho decideixi, on
la designació de l’equip arbitral serà potestat de la FCP.

2.2.9

No es pot ser membre de l’equip arbitral i jugador en la mateixa competició.

2.2.10 Són funcions del jutge àrbitre principal:
1. Dur el Reglament de Joc, el RC de la FCP, complir-los i fer-los complir
2. Elaborar els horaris i anunciar-los al web de la FCP com a màxim 24 hores després
de rebuts.
3. Designar les funcions de cadascun dels components de l’equip arbitral i, si es donen
les condicions extraordinàries que així ho aconsellin, cessar-los en aquestes funcions.
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4. Decidir si una pista reuneix les condicions necessàries per a què s’hi pugui jugar o si un
partit ha de ser canviat de pista i designar en quina pista ha de jugar-se cadascun dels
partits.
5. No permetre la participació de cap jugador que no hagi abonat la inscripció, o que la
seva edat o nacionalitat no es correspongui amb la categoria de la prova en què pretén
participar o que estigui desqualificat.
6. Controlar la identitat i circumstàncies dels jugadors que participen en la competició.
7. Notificar el sistema i condicions de joc als jugadors.
8. Assignar i comunicar als jugadors segons el seu criteri, les pistes de joc tenint en compte
la disponibilitat de pistes, televisió, horaris, etc. S’intentarà que les pistes centrals siguin
designades als partits més atractius en base a l’opinió del director del torneig, el director
del circuit i el jutge àrbitre principal.
9. Fer el sorteig de les consolacions.
10. Aplicar els WO.
11. Anotar tots els resultats en els quadres (guanyadors, puntuació dels sets, número de
llicència de tots els jugadors, etc.) el més aviat possible a la finalització de cada partit, per
facilitar que tothom estigui informat dels resultats dels partits.
12. Aplicar els canvis de pilotes. Aquest canvis només es duran a terme en circumstàncies
extraordinàries de degradació o si la FCP ho considera oportú i ho anuncia abans de l’inici
de la prova.
13. Decidir quan un partit ha de ser ajornat o reiniciat.
14. Aplicar el Reglament de Disciplina Esportiva aprovat per la FCP.
15. Estar present en el recinte on es disputi la competició durant el transcurs de tots els
partits i, si això no fos possible, nomenar un jutge àrbitre adjunt que el substitueixi, la qual
cosa haurà de ser comunicada al director del torneig i al director del circuit.
16. Controlar el desenvolupament dels partits sempre que li sigui possible.
17. Prendre la decisió final quan es produeixin desacords entre els jugadors d’un partit.
Si el desacord es perllonga, exigirà l'acabament del conflicte en un termini de 25
segons, encara que la seva intervenció no hagi estat requerida. Si no es produeix,

prendrà la decisió final.
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18. Per poder actuar de jutge de cadira, prèviament s'haurà nomenat un jutge àrbitre
adjunt per tal que el substitueixi, mentre desenvolupi aquesta funció, a excepció que
únicament hi hagi un únic partit en joc.
19. Enviar els resultats i els quadres a la FCP de manera immediata i en el termini màxim
de 24 hores a partir de l'acabament de la competició. Les incidències i les actes s’hauran
de remetre en un termini màxim de 48 hores. La FCP a proposta de la JD i del Director del
Circuit podrà demanar un informe exhaustiu a l’àrbitre diferent que l’acta del torneig en
cas de que ho considerin necessari.
20. I totes aquelles altres que li siguin encomanades pel director de la competició o pel
director tècnic de la FCP de manera expressa.
2.2.11 Són funcions del jutge àrbitre auxiliar: de les assignades al jutge àrbitre principal les
següents: 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16 i 20 i en cas d’incidències elevar un informe per escrit al jutge
àrbitre principal.
2.2.12 Són funcions del jutge àrbitre adjunt: de les assignades al jutge àrbitre principal les
següents: 1, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17 i 20 i en cas d’incidències elevar un informe per es- crit
al jutge àrbitre principal.
2.2.13 Són funcions del jutge de cadira: de les assignades al jutge àrbitre principal les següents:
1, 7, 12, 13, 14 i 20 i a més:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Determinar si els jugadors van correctament vestits
Donar la informació necessària del partit a cada jugador
Sortejar els camps i el servei
Informar el públic durant el partit
Aplicar el Reglament de Joc
Resoldre els conflictes suscitats durant el decurs d’un partit i acceptar el dret del
jugador de recórrer al jutge àrbitre principal
7. Anunciar la puntuació
8. Controlar el públic, tot aturant el joc si fos necessari, fins que es restableixi l’ordre
9. Omplir el full de puntuació i de conducta
10. Informar per escrit al jutge àrbitre principal dels incidents que s'hagin produït
durant el partit.
2.2.14 L’equip arbitral és responsable davant del Comitè de Disciplina de la FCP quan
voluntàriament o per ignorància:
1. Hagin faltat als Reglaments
2. Hagin permès una infracció Reglamentària per part d’algun jugador o per part d’un
club o comitè organitzador.
3. Hagin falsejat els resultats
4. Hagin afavorit, clarament i injustificadament, a un jugador amb les seves decisions, i
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per qualsevol altra causa tipificada en el Reglament de Disciplina.
5. Hagin falsejat l’informe de la competició
6. Hagin permès la participació d’un jugador sense llicència, sancionat o sense haver
abonat la inscripció
7. I, en general, quan no hagin complert amb les obligacions del seu càrrec
2.2.15 Les decisions del jutge àrbitre principal són inapel·lables pel que fa referència a les regles
tècniques del joc, sense perjudici dels possibles recursos davant del Comitè de Disciplina
Esportiva de la FCP per infracció de les normes generals esportives. El jutge àrbitre també
està facultat per prendre decisions sobre qualsevol incidència que es pogués produir
durant la competició, i que revestís una especial gravetat.
2.2.16 En cas d’inclemències meteorològiques, el jutge àrbitre principal és l’encarregat de
prendre les decisions oportunes, però en cap supòsit podrà perllongar la competició més
enllà de les 24:00 hores del dia assenyalat com a últim de la competició, si els jugadors
implicats no hi estiguessin d’acord. Si, arribat aquest moment, la competició no hagués
acabat i els jugadors no estiguessin disposats a continuar, donarà per ajornada la
competició fins que la FCP en determini la suspensió definitiva o informi de les dates de la
seva continuació.
2.2.17 És facultat exclusiva del jutge àrbitre donar per perdut un partit per WO a la parella que
no es presenti a la pista, preparada per jugar, a partir dels 15 minuts següents a l’hora
establerta per la iniciació del partit.
2.2.18 En cap cas no es podrà fer responsable del cobrament de les inscripcions en aquells
tornejos no organitzats directament per la FCP.

2.3

Director de la competició

2.3.1

El director de la competició és el responsable de l’organització i del seu bon
desenvolupament davant de l’organitzador i davant de la FCP.

2.3.2

El director de la competició ha de ser designat per l’organitzador, però estarà subjecte a
la disciplina de la FCP i en cap cas podrà autoritzar actuacions contràries a aquest
Reglament, als estatuts i a la resta de normatives.

2.3.3

El director de la competició no podrà participar en la prova com a jugador.

2.3.4

Són funcions del director de la competició:
1.
2.

Assegurar-se que les instal·lacions esportives estan preparades per a la disputa de la
competició.
Comprovar que les pilotes i trofeus estan a les instal·lacions abans de l’inici de la
competició, així com tot el material que la FCP hagi lliurat al club per a la seva
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instal·lació durant el campionat.
Controlar les inscripcions.
Estar preparat per resoldre qualsevol emergència que es presenti durant la competició en matèria d’assistència mèdica.
Atendre i facilitar a la premsa tota la informació necessària en el supòsit que no hi
hagi un cap de premsa especialment designat.
Responsabilitzar-se del retorn de les pancartes publicitàries que la FCP hagi enviat per
instal·lar a les pistes durant la disputa del torneig.

2.4

Director del circuit

2.4.1

El director del circuit és aquella persona física anomenada per la Junta Directiva de la FCP,
que s’encarrega del bon desenvolupament i coordinació de tots els tornejos organitzats
per la FCP o sota el seu suport.

2.4.2

La seva tasca inclou:
1. Selecció: elecció de les competicions per a la seva inclusió al Calendari Oficial
2. Dates: confirmació o designació de les dates de les competicions
3. Conflictes. Classificació i resolució de tots els conflictes que es plantegin sempre
en coordinació amb el director tècnic de la FCP
4. Inscripcions i sortejos: en els campionats i tornejos per parelles recull les
inscripcions i n'elabora els quadres
5. Competició: supervisa que l’organització d’un esdeveniment es dugui a terme
d’acord amb el present RC
6. Classificació: elaboració, actualització i aplicació del Rànquing Oficial de la FCP
7. Sancions: comunica al director tècnic de la FCP les situacions produïdes en els
tornejos que siguin susceptibles d’una sanció

2.4.3

La seva tasca, per la bona coordinació de totes les competicions, haurà de ser supervisada
i aprovada finalment pel director tècnic de la FCP quan aquest darrer això ho con- sideri.

2.5

Delegats

2.5.1

El delegat és aquella persona física que està en possessió de la llicència federativa i que
representa la FCP en una competició.

2.5.2

La seva funció és la d’actuar com a observador, sense que tingui potestat per intervenir
en qualsevol decisió d’índole tècnica, que correspon exclusivament al jutge àrbitre i als
àrbitres.

2.5.3

En acabar la competició, n'haurà de presentar un informe a la FCP, en cas de que aquesta
ho demani.
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2.5.4

Qualsevol club, comitè organitzador o director del torneig pot sol·licitar a la FCP, la
presència d’un delegat federatiu. La sol·licitud s'haurà de fer per escrit, justificant-ne els
motius, en un termini no inferior als 30 dies abans de la competició i serà la FCP la que
decideixi si és motiu suficient o no.

2.5.5

En el supòsit que en la competició no hi hagués cap responsable legal de la FCP, el delegat
és el màxim representant de la FCP.

2.6

Tècnics

2.6.1

S’entén per tècnic la persona física que en possessió de la titulació necessària i en funció
del nivell corresponent, imparteix els seus coneixements en la forma que s’estableixi. Es
considerarà tècnic la persona física en possessió del títol de Tècnic d’Esports en Nivell 1 o
superior i a més a més estigui degudament inscrit al ROPEC. També es considerarà tècnic
a la persona que estigui inscrita al RNTP.

2.6.2

La FCP reconeix tres nivells de formació:
1. Tècnic d’Esports Nivell 1: Aquest curs està dirigit principalment a aquells tècnics
que s’inicien en l’ensenyament de la tècnica i la tàctica del pàdel, així com la de
dirigir i programar entrenaments en un nivell bàsic i participar en l’organització i
desenvolupament de les competicions.
El curs de nivell 1 es centra bàsicament en la fase d’iniciació.
2. Tècnic d’Esports Nivell 2: Aquest curs està dirigit principalment a aquells tècnics
amb intenció d’augmentar la responsabilitat i portar grups dins d’un club, i fins i
tot la direcció tècnica. Acostuma a ser responsable d’un grup de tècnics i està
preparat per treballar en nivells d’Iniciació i de Perfeccionament.
3. Tècnic d’esports Nivell 3: Aquest curs està dirigit principalment a directors tècnics
de club, directius esportius, etc., on s’han de tenir coneixements en d’altres àrees
de les que implica únicament un treball en pista.
Són tècnics preparats per treballar a qualsevol nivell, especialment en els ni- vells
de competició i alta competició i amb un equip de tècnics al seu darrere que
col·labora en l’organització i coordinació.

2.6.3

Els tècnics, siguin del nivell que siguin hauran d’acreditar els seus coneixements, en la
forma que s’estableixi per cada nivell i hauran d’estar en possessió de la corresponent
llicència.

2.6.4

La FCP és l’única entitat competent, en l’àmbit autonòmic català, per expedir les titulacions
esportives que es mencionen en aquest Reglament i en qualsevol altre. La FCP, podrà si ho
considera necessari, homologar qualsevol titulació expedida fora de l’àmbit autonòmic
català o que no hagin estat expedida per ella mateixa.
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2.7

Capitans

2.7.1

S’entén per capità la persona física que esta en possessió de la llicència federativa en vigor
i que serveix d’enllaç entre el jutge àrbitre i l’equip. La figura del capità únicament existeix
en les competicions per equips.

2.7.2

El capità, que pot o no ser jugador, s’ha de responsabilitzar de:
1. Vigilar la puntualitat i l’ètica esportiva dels jugadors del seu equip
2. Complir i fer complir als seus jugadors tot allò que està estipulat en aquest Reglament
3. Estar en contacte amb el jutge àrbitre principal
4. Comunicar als seus jugadors els horaris, instruccions, etc.
5. Revisar les alineacions del seu equip abans de la seva entrega al jutge àrbitre
6. Revisar i signar les alineacions de l’equip contrari després que el jutge àrbitre les hi
hagi entregat

2.7.3

El capità podrà exigir que el jutge àrbitre principal revisi l’alineació de l’equip contrari.
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LES PERSONES JURÍDIQUES. REGULACIÓ I TIPUS

3.1

Els clubs esportius

3.1.1

S’entén per club esportiu o associació esportiva, qualsevol entitat privada amb
personalitat jurídica i capacitat d’obrar, formada per persones físiques, els objectius bàsics
dels quals són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i
esportiva del pàdel com a mínim, sense cap afany de lucre i que compleixi amb requisits
establerts per la FCP.

3.1.2

Els clubs o associacions esportius han d’estar constituïts de manera que consti
documentalment la seva voluntat, el fi i els objectius pretesos i la manca d’ànim lucratiu.

3.1.3

Els clubs o associacions esportives es regeixen per al Decret legislatiu 1/2000, de 31 de
juliol, Text Únic de la Llei de l’esport i pel Decret 145/91, de 17 de juny, pels mateixos
Estatuts i Reglaments específics i pels acords dels seus òrgans de govern. Es regeixen
també per les disposicions estatuàries i Reglamentàries de la FCP i hauran de complir els
requisits que la FCP estableixi en cada moment.

3.1.4

Per participar en competicions d’àmbit federatiu, els clubs o associacions esportives, les
agrupacions esportives, les entitats no esportives sense afany de lucre i les seccions
esportives d’entitats lucratives o d’empreses de serveis esportius s’han d’inscriure a la FCP
i complir amb els requisits que s’estableixin en cada moment i estar al corrent de pagament
de qualsevol pagament o obligació.

3.1.5

Les entitats, els centres, els establiments públics o privats, amb ànim de lucre o sense,
i les empreses dedicades a l’organització d’activitats físiques d’esbarjo i d’aventura on es
practiqui una activitat física o esportiva o es prestin serveis esportius, llevat dels centres
d’ensenyament general en horari lectiu, han de disposar, com a mínim, d’un titulat o
titulada d’esport, en els termes que s’estableixin.

3.1.6

Als efectes del seu reconeixement legal, els clubs i associacions esportives s’hauran
d’inscriure en la secció corresponent del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat
de Catalunya.

3.1.7

La formulació dels estatuts ha de respondre al principi de representativitat, segons les
normes esportives que són aplicables. L’organització interna ha de ser democràtica i
l’òrgan suprem de govern ha de ser l’Assemblea general, integrada per tots els associats
amb dret de vot.

3.1.8

La Junta Directiva ha de ser elegida per l’Assemblea general i tots els seus càrrecs han de
ser proveïts mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret, entre tots els seus membres.
El règim jurídic dels clubs o associacions esportives s’ha d’adaptar a les normes
determinades per les normes i lleis adients. A les entitats esportives federades els són
aplicables subsidiàriament les normes reguladores de la FCP que siguin compatibles amb
la mateixa organització.
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La inscripció en el Registre d’Entitats Esportives d’un club o associació, una agrupació,
comporta el reconeixement legal i és un requisit essencial per optar als ajuts o al suport
que la Generalitat de Catalunya o que d’altres administracions públiques poden concedir,
així com a les subvencions que pugui atorgar la FCP.

3.1.10 Els clubs poden canviar de denominació, previ acord de l’Assemblea general, però, en tot
cas, tindrà vigència, dins l’àmbit federatiu, a partir de la temporada següent.
3.1.11 Amb aquest fi, hauran d’aportar la documentació ajustada tal com està previst a la
legislació vigent.
3.1.12 Un club pot fusionar-se amb d’altres, sempre que així ho acordin i ho aprovin les
respectives Assemblees generals per la majoria establerta estatutàriament.
3.1.13 Aquesta fusió tindrà vigència, dins l’àmbit federatiu, a partir de la temporada següent.
3.1.14 Així mateix, han de subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil per
danys eventuals que es puguin ocasionar els usuaris, els practicants o qualsevol altra
persona com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l’activitat
esportiva.
3.2

Comitès organitzadors.

3.2.1

Un comitè organitzador és aquell club o secció esportiva pertanyent a la FCP que organitza
i porta a terme una prova esportiva o competició del calendari oficial de la FCP.

3.2.2

Per poder organitzar i portar a terme qualsevol tipus de competició o prova esportiva de
tipus federat, el comitè organitzador haurà de sol·licitar-ho prèviament a la FCP i
necessitarà obligatòriament la preceptiva autorització de la Junta Directiva de la FCP.

3.2.3

Un cop concedida una activitat esportiva, prova o competició, el comitè organitzador no
hi podrà renunciar a ella i en el cas que ho faci, incorreria en responsabilitat disciplinària i
econòmica, i haurà de fer-se càrrec de totes les despeses que s’hagin originat a causa de
la seva decisió.

3.2.4

Independentment de la regulació del paràgraf anterior, el comitè organitzador que
renunciï a l’activitat o competició esportiva que li ha estat adjudicada, no podrà sol·licitar

una nova activitat o competició en la temporada següent a excepció que quedi alguna
vacant i la Junta Directiva així ho decideixi.

3.3

Seccions esportives d’entitats no esportives.

3.3.1.

Les entitats no esportives que estan legalment constituïdes i que entre les seves activitats inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i l’esport sense afany de lucre, poden
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gaudir dels drets i els beneficis esportius que disposen les normes Reglamentà- ries
aplicables.
3.3.2.

L’adscripció al Registre d’Entitats Esportives de les seccions esportives de les entitats no
esportives previstes a la llei, permet també a aquestes d’optar als ajuts o als beneficis de
les administracions públiques catalanes així com també a les que la FCP poden concedir.
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4. NORMATIVA DEL CIRCUIT CATALÀ
4.1

Conceptes tècnics generals

4.1.1

Totes les competicions organitzades o tutelades per la FCP hauran d'ajustar-se
Al que està establert en el RC. Cas que es comprovi alguna irregularitat o infracció, la
FCP i el Director del Circuit estudiaran si la competició podrà ser declarada nul·la a
efectes classificatoris.

4.1.2

Totes les competicions es jugaran amb la pilota que la FCP designi com a oficial. Quan
la FCP no hagi designat una pilota oficial, s'utilitzarà aquella que l'organització
determini, sempre que la pilota reuneixi les condiciones tècniques necessàries.

4.1.3

Amb caràcter general cap partit de la competició de la FCP contempla el canvi de pilotes. En condicions excepcionals de partits que revesteixin una especial importància o
en aquells partits retransmesos per televisió o streaming, el director del circuit podrà
imposar el canvi de pilotes als 9 i 11 jocs.

4.1.4

Amb caràcter general la FCP permetrà el coaching per a una millora i evolució en
aquelles competicions que consideri oportú, en aquest cas s’anunciarà al full
d’informació del torneig i es farà amb els requisits que apareixen en el punt 2.1.5.

4.2

Els quadres i la informació del torneig
1. La FCP, en funció del nombre de jugadors inscrits, podrà determinar el tipus de quadre,
buscant sempre el millor desenvolupament del campionat. Amb caràcter general, però, el
format dels quadres hauran de ser els següents: El quadre de 1a categoria ha de ser de 4,
8, 12, 20, 24, 28 parelles (entenent que els quadres seran de 4,8,16 o 32), més quatre
procedents de la 2a categoria que seria de 16, 32 parelles, la 3a categoria i successives de
32 o 64 parelles.
2. Podrà concedir-se un Wild Cards a la 1a categoria, que l’atorga la FCP, sempre que es cregui
convenient i no es perjudiqui el bon desenvolupament del campionat.
3. Podrà concedir-se un Wild Card a 2a categoria i successives que l’atorga la FCP a petició del
club, sempre que es cregui convenient i no es perjudiqui el bon desenvolupament del
campionat.

4.2.1. Abans de l'acabament del termini d’inscripció de qualsevol competició, com a mínim
s’haurà de conèixer les dades següents:
a.
b.
c.
d.
e.

4.2.2.

Nom del jutge àrbitre i del director del torneig
Premis en metàl·lic si n’hi haguessin
Regals si n’hi haguessin
Persona responsable del club o del comitè organitzador
Horaris, dies de les competicions i qualsevol altra informació necessària per als
jugadors

Un cop publicades les condicions i dades a què es refereix el paràgraf anterior, cap
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comitè organitzador podrà modificar-ho sense l’aprovació de la direcció del Circuit. En
cas contrari, el comitè organitzador podrà ser sancionat per la FCP amb una temporada
sense poder organitzar proves o competicions del calendari de la FCP.

4.3

Categories per edats.

4.3.1

Les competicions en què es classifiquen els jugadors per edats són les següents:

1. Benjamins: Les persones que no hagin complert 10 anys el dia 1 de gener de l’any en què
es disputi la competició.
2. Alevins: No tenir 12 anys complerts el dia 1 de gener de l’any en què es disputi la competició.
3. Infantils: No tenir 14 anys complerts el dia 1 de gener de l’any en què es disputi la
competició.
4. Cadets: No tenir 16 anys complerts el dia 1 de gener de l’any en què es disputi la competició.
5. Juniors: No tenir 18 anys complerts el dia 1 de gener de l’any en què es disputi la competició.
6. Sèniors + 35: Haver complert 35 anys abans del 31 de desembre de l’any en què es disputi
la competició.
7. Sèniors + 40: Haver complert 40 anys abans del 31 de desembre de l’any en què es disputi
la competició.
8. Sèniors + 45: Haver complert 45 anys abans del 31 de desembre de l’any en què es disputi
la competició.
9. Sèniors + 50: Haver complert 50 anys abans del 31 de desembre de l’any en què es disputi
la competició.
10. Sèniors + 55: Haver complert 55 anys abans del 31 de desembre de l’any que es disputi
la competició.

4.3.2

Els participants en totes aquestes competicions hauran d’acreditar la seva edat a
requeriment del jutge àrbitre mitjançant el DNI, passaport o Llibre de família.

4.4

Inscripcions

4.4.1

Tot jugador que no estigui inscrit a una competició, no podrà competir.

4.4.2

Per poder inscriure’s a una competició, el jugador haurà d’estar en possessió de la llicència
en vigor expedida o homologada per la FCP i per poder participar en les com- peticions
haurà d’abonar, bé a la FCP o bé al comitè organitzador els drets d’inscripció en la quantia
que s'hagi establert.

4.4.3

En la quota o cànon d’inscripció, la FCP podrà destinar una part a benefici del comitè
organitzador, quantitat o tant per cent que haurà de ser establert i aprovat per l’assemblea

Federació Catalana de Pàdel

Reglament de Competició

Pàgina

26

Federació Catalana de Pàdel

REGLAMENT DE COMPETICIÓ

general.

4.4.4

La inscripció quedarà tancada a les 10.00 hores del divendres anterior a la disputa de la
competició, i a continuació s'haurà de procedir a fer el sorteig tal com està establert en
aquest Reglament, excepte que la FCP publiqués un altre horari. La FCP es guardarà el
dret d’allargar el termini d’inscripció sempre que sigui per causes excepcionals i per
afavorir el bon funcionament del Circuit i del torneig.

4.4.5

Els tornejos de la FCP són oberts, per la qual cosa es permet la participació en qualsevol
prova de tots aquells jugadors que compleixin els requisits que marquen els regla- ments
de la FCP sense cap altra restricció.

4.4.6

La participació en competicions per parelles del Circuit Català queden restringides a
jugadors de categoria cadet en endavant. De forma excepcional, també podran participar
els jugadors de segon any infantil situats entre els 4 millors del rànquing català de categoria
infantil o els 6 millors del rànquing nacional en categoria infantil.

4.4.7

Les inscripcions podran fer-se personalment o fent servir el formulari que a tal efecte
romandrà al web de la FCP. El jugador haurà d’assegurar-se de la correcta recepció, ja que
en aquells supòsits de dubtes sobre l’enviament, la informació de la FCP serà la vàlida.

4.4.8

Les inscripcions hauran de contenir com a mínim les dades següents:


Denominació del campionat o prova esportiva



Data en què es durà a terme




Nom i cognoms dels dos jugadors
Número de llicència




Proves en què es vol participar
Telèfons de contacte



Data de naixement si s’inscriu en els campionats per categories

4.4.9

Les inscripcions s’han de fer per parelles tancades, tot i que la seva formació podrà ser
modificada fins al moment del tancament de la inscripció.

4.5

Wild Cards

4.5.1

El Wild Card és la facultat que té la FCP per invitar a qualsevol competició a una parella de
jugadors.

4.5.2

El Wild Card és per tant, un dret o prerrogativa i podrà exercir-se o no, lliurement, i no hi
ha cap obligació de concedir-lo.

4.5.3

Els comitès organitzadors podran proposar els Wild Cards que els corresponguin segons
aquest Reglament, sota el seu propi criteri i ho regularan en la forma que s’estimi

Federació Catalana de Pàdel

Reglament de Competició

Pàgina

27

Federació Catalana de Pàdel

REGLAMENT DE COMPETICIÓ

convenient, amb l’única obligació de comunicar-ho per la seva aprovació a la FCP, com a
mínim 48 hores abans del tancament de la inscripció del campionat.
Regulació i tramitació de Wild Cards a la FCP:

4.5.4

Els jugadors interessats en l’obtenció d’un Wild Card per a un quadre de 1a categoria,
hauran de sol·licitar-ho per escrit a la FCP, com a mínim 48 hores abans del tancament de
la inscripció del campionat corresponent.

4.5.5

El comitè organitzador que desitgi proposar un Wild Card per a un quadre de 2a categoria,
o les categories haurà de sol·licitar-ho per escrit a la FCP, com a mínim 48 hores abans del
tancament de la inscripció del campionat corresponent.

4.5.6

La sol·licitud haurà de fer-se per correu electrònic o qualsevol altre mecanisme que
permeti acreditar la seva recepció pel destinatari. Correspon sempre al sol·licitant, la
demostració de l’enviament de la sol·licitud.

4.5.7

La decisió de l’atorgament d’un Wild Card li correspon únicament a la Junta Directiva de
la FCP, que podrà delegar aquesta responsabilitat a la Comissió Esportiva, al director tècnic
de la FCP o al Director del Circuit. La decisió tant si es positiva com si es negativa, no podrà
ser recorreguda.

4.5.8

La Comissió esportiva de la FCP haurà de disposar d’una relació de Wild Cards concedits a
disposició de qui ho sol·liciti.

4.6

Sorteig de les competicions

4.6.1

El sorteig ha de ser públic i el duu a terme la FCP.

4.6.2

No pot entrar en el sorteig un jugador que:



Tingui pendent una inscripció endarrerida
La llicència no estigui en vigor o no hagi estat homologada per la FCP




Estigui desqualificat o sancionat
Per edat no correspongui a la categoria de la prova



La inscripció arribi més tard de l’hora estipulada per al tancament

4.6.3
La FCP podrà sempre que ho consideri retransmetre via streaming o qualsevol altre
sistema els sortejos dels tornejos que la mateixa FCP con sideri necessari.

4.6.4

Amb caràcter general, els quadres de competició tindran l'estructura següent:

Federació Catalana de Pàdel

Reglament de Competició

Pàgina

28

Federació Catalana de Pàdel

REGLAMENT DE COMPETICIÓ

1- PRIMERA CATEGORIA.
Primera categoria amb 8 parelles
Composició: 4 parelles classificades directament i 4 parelles semifinalistes del quadre
de segona categoria. Caps de sèrie: 1 i 2 fixos, 3 i 4 sortejats entre si i les restants
parelles sortejades juntament amb les quatre de segona categoria.
Primera categoria amb 16 parelles
Composició: 12 parelles classificades directament, de les quals una pot ser per “wild
card” de la FCP i 4 parelles semifinalistes del quadre de segona categoria.
Caps de sèrie: 1 i 2 fixos, 3 i 4 sortejats entre si i les restants parelles sortejades
juntament amb les quatre de segona categoria.
Primera categoria amb 28 parelles
(Sistema de “dobles caps de sèrie” pel qual els quatre primers estan exempts de la
primera ronda). La FCP decidirà si variar el sistema i fer que els 8 primers caps de sèrie
estiguin exempts de la primera ronda).
Composició: 24 parelles classificades directament, de les quals una pot ser “wild card”
de la FCP, i 4 parelles semifinalistes del quadre de segona categoria.
Caps de sèrie: 1 i 2 fixos, 3 i 4 sortejats entre si; 5, 6, 7 i 8 també sortejats entre si i
les restants parelles sortejades juntament amb les quatre de segona categoria.

2- SEGONA CATEGORIA
La componen les 32 parelles que segueixen al rànquing de la Federació Catalana
utilitzat per la competició a les classificades per 1a categoria, una de les quals pot ser
“wild card” proposat pel comitè organitzador.
Quan es consideri que el número de parelles que conformen la segona categoria és
insuficient, aquestes parelles s’inclouran a la primera categoria.
Els quatre semifinalistes es classifiquen per a la primera categoria.
Caps de sèrie: 1 i 2 fixos, 3 i 4 sortejats entre si; 5, 6, 7 i 8 també sortejats entre si i les
parelles restants són sortejades juntament amb les quatre de segona categoria.
La composició del quadre de segona podrà ser de 16 parelles en el cas que el quadre
de primera categoria sigui de 8 parelles, es mantindria la ubicació dels 4 primers caps
de sèrie i no hi haurien els caps de sèrie 5, 6 , 7 i 8.
3- TERCERA CATEGORIA I SUCCESSIVES
La componen les 32 o 64 parelles que segueixen en el rànquing de la Federació Catalana
utilitzat per la competició a les classificades per la categoria precedent.
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Quan es consideri que el número de parelles que conformen la segona categoria és
insuficient, aquestes parelles s’inclouran a la primera categoria.
Caps de sèrie: 1 i 2 fixos, 3 i 4 sortejats entre si; 5, 6, 7 i 8 també sortejats entre si i les
parelles restants són sortejades juntament amb les quatre de segona categoria.
4.6.5

L’elecció dels caps de sèrie en els campionats del calendari de la FCP haurà de fer-se d’acord
amb la classificació catalana vigent.

4.6.6

Per conèixer el valor d’una parella, s’han de sumar els punts d’ambdós jugadors. L’ordre
dels caps de sèrie s’ha d’establir d’acord amb aquest valor.

4.6.7

Si dues parelles figuren empatades a punts en la classificació, s’ha de fer el sorteig per tal
de determinar l’ordre entre elles.

4.6.8

El jugador que no apareix en cap classificació ha de ser considerat com a 0 punts.

4.6.9

La FCP es guarda el dret de decidir si assigna els punts als jugadors del circuit professional
(WPT) per afavorir i millorar la qualitat del Circuit. Llavors aplicaríem la puntuació al
jugador-a equivalent a la seva posició al Circuit Català. Això s’especificaria prèvia- ment al
full d’informació del torneig.

4.6.10 Quan es detecti un error en el sorteig d’alguna de les proves i aquesta encara no hagi
començat, el sorteig s’haurà de repetir, sempre que es consideri que hi ha temps suficient
per fer-ho.
4.6.11 Qualsevol impugnació o reclamació referent al sorteig s’ha de fer per escrit al jutge àrbitre
abans de l’inici de la competició. Si la reclamació arriba el mateix dia d’inici de la
competició, no es pot fer cap canvi en el quadre que correspongui en aquell partit, tot i
que la impugnació sigui justa.
4.6.12 La posició de les parelles en els quadres és la següent:
1. Caps de sèrie número 1 en l’ultima línia del quadre i el número 2 en la primera.
2. Els caps de sèrie número 3 i 4 han de sortejar la seva posició, i no es poden trobar entre
si fins a les semifinals.
3. Els caps de sèrie números 5, 6, 7 i 8 han de sortejar la seva posició, i no es poden trobar
entre si fins a les semifinals.
4. La resta de parelles han de sortejar la seva posició.
5. En els quadres de primera categoria, els 4 classificats de segona categoria passen a la
primera categoria per sorteig i els seus llocs hauran de marcar-se mitjançant les lletres A,
B, C, D.
4.6.13 Els avisos d’absència han de notificar-se urgentment a la FCP per correu electrònic, o
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qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància d'haver-ho fet, i també al jutge àrbitre
principal. Si l'absència es confirma, no s’admetran variacions en la formació de la

parella, que quedarà fora de la competició i es procedirà, si hi ha temps suficient per ferho, de la manera següent:
4.6.14 Si l’avís d’absència és d’un cap de sèrie:
1- Absència d’un cap de sèrie número 1:
 El cap de sèrie número 2 ocupa la posició del número 1


El cap de sèrie número 3 ocupa la posició del número 2



La parella per puntuació en 5è lloc ocupa la posició del número 3



La parella per puntuació en 9è lloc ocupa la posició del número 5 (en quadres
de 8 caps de sèrie).
La parella per puntuació en 17è lloc ocupa la posició del número 9 (en quadres
de 16 caps de sèrie).
Si és un quadre de 2a, 3a, 4a o successives categoria el cap de sèrie número 1 n’ha
de quedar exempt, així la parella que s’enfrontava a la número 1 ocuparà la
posició de la número 5, número 9 o número 17 que ha substituït al cap de sèrie
número 3, número 5 o número 9.
Si és un quadre de 1a categoria, el lucky looser ha d’ocupar la posició del número
5, número 9 o número 17.







La resta de jugadors han de mantenir les seves posicions.

2- Absència d’un cap de sèrie número 2:
 El cap de sèrie número 3 ocupa la posició de l’absent.


La resta, com en el supòsit anterior.

3- Absència d’un cap de sèrie número 3 o número 4:
 El cap de sèrie número 5 ocupa la posició de l’absent.


La resta, com en el supòsit anterior.

4- Absència de caps de sèrie números 5, 6, 7 i 8:


La parella classificada per puntuació en 9è lloc, ha d'ocupar la posició de l’absent.



La resta, com en el supòsit anterior.

En el cas que hi hagi una absència en la que no hi hagi lucky looser (ja que només existeix un únic quadre)
el bye sempre afavorirà a un cap de sèrie de major a menor importància, i la parella que jugava contra
aquest cap de sèrie passarà a ocupar el lloc de la parella absent.
4.6.15 Si l’avís d’absència és d’un jugador que no és cap de sèrie, el seu lloc l’ha d’ocupar el
lucky looser.
4.6.16 El lucky looser ha de ser designat per sorteig entre els perdedors de quarts de final de
segona categoria. L’encarregat de fer el sorteig és el jutge àrbitre i ell també serà la
persona que ha d’intentar localitzar l'afortunat'.
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4.6.17 Si l’avís d’absència es produeix sense prou temps per modificar el quadre de competició,
el quadre no es veurà modificat. La FCP és la que decidirà si el temps és suficient o no en
funció també de la opinió del jutge àrbitre principal.
Prova de consolació
4.6.18 Tots els tornejos tenen prova de consolació en, com a mínim, les categories 3a i posteriors
masculina i 2a i posteriors femenina. Hi tindran accés els perdedors de la primera ronda
dels seus respectius quadres. En el cas que el quadre femení de segona fos de 16 parelles,
es faria consolació en la categoria femenina només en 3a i posteriors.
4.6.19 La parella que guanyi el seu primer partit per WO i perdi el següent, no podrà exigir
intervenir en la prova de consolació. Tot i així, el jutge àrbitre intentarà en la mesura de
les seves possibilitats que la parella pugui disputar la prova de consolació.
4.6.20 Per disputar la prova de consolació, les parelles que desitgin jugar-la hauran de comunicarho al jutge àrbitre com a màxim 30 minuts després d’haver perdut el seu partit de primera
ronda.
4.6.21 Amb les parelles que passin a la prova de consolació es procedirà a la confecció d’un nou
quadre, que no sempre haurà de seguir els criteris de sorteig dels quadres de la resta de
categories.

4.7 Horaris
4.7.1

Amb caràcter general els tornejos del Circuit Català es disputen de diumenge a diumenge.

4.7.2

Els horaris de les competicions per parelles hauran de ser els següents:





Si el quadre de primera categoria és de 16 parelles, s’ha de disputar durant tres dies
consecutius (divendres, dissabte i diumenge). Un partit el divendres, dos partits el dissabte
i un partit el diumenge.
Si el quadre de primera categoria és de 24 o 28 parelles s’ha de disputar durant quatre dies
consecutius (dijous, divendres, dissabte i diumenge)



Si alguna parella hagués de jugar dos partits el mateix dia, té dret a dues hores de descans com a mínim entre el final del primer partit i l’inici del següent.

4.7.3

Excepcionalment, la FCP podrà alterar els horaris d’una competició en atenció al bon
funcionament del circuit. La FCP pot decidir si fer que un torneig comenci obligatòriament
el diumenge i es juguin les rondes de primera categoria dimecres, dijous, divendres i
dissabte dos partits en cas de que el quadre sigui de 24 o 28 parelles. Tots els partits
hauran de jugar-se obligatòriament en les instal·lacions del club organitzador. En cap cas,
els àrbitres autoritzaran sol·licituds de canvi d'instal·lacions esportives.
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4.7.4

La FCP podrà, en cas d'inclemències climatològiques o situacions que impedeixen el normal
desenvolupament del torneig, decidir un canvi d’instal·lacions esportives, bé per un partit
en concret, la resta d’una competició ja iniciada o una competició abans de ser iniciada.

4.7.5

En cas de divergència d’opinió entre la FCP i el comitè organitzador del torneig que
correspongui, la decisió final sempre correspondrà a la FCP.

4.7.6

És obligació dels jugadors assabentar-se de l’horari de joc.

4.8

Rànquing català

4.8.1

La classificació s’elabora setmanalment, i queda patent a la pàgina web oficial de la FCP
(www.fcpadel.cat)

4.8.2

Es tindran en compte i computaran els millors 16 resultats obtinguts per cada jugador, en
competicions de la seva categoria, més els punts obtinguts a la Lliga Catalana de Pàdel.

4.8.3

La FCP es reserva el dret de fixar, modificar o suprimir en el seu cas un altre mecanisme de
càlcul o sistema de rànquing diferent a l'anterior, sense que s’hagi de modificar el present
RC.

4.8.4

Les competicions per categories d’edats puntuen únicament per a la classificació de cada
categoria.

4.8.5

Es concedirà el que denominem rànquing especial a les jugadores que hagin estat absents
del circuit per maternitat. La jugadora notificarà a la FCP l’últim torneig disputat per a què
a la tornada al circuit, es tingui present. El rànquing especial de la jugadora serà aquell que
tingui immediatament després de l’últim torneig, dins d’aquells puntuables per al rànquing
de la FCP. La jugadora ha d’estar preparada per jugar el seu primer torneig dins els primers
6 mesos des del naixement del nadó. El nombre de torneigs en què gaudirà del rànquing
especial a la tornada de la competició és de 10. La jugadora podrà utilitzar el seu rànquing
especial durant un període màxim d'1 any, que començarà a computar a partir del primer
torneig (d’entre aquells puntuables per al rànquing de la FCP) que disputi. Els punts a
computar a la seva tornada a la competició estaran basats en la normativa que en aquell

moment tingui establerta la FCP. La data que s’utilitzarà per calcular el rànquing actual
de la jugadora serà la de l’últim torneig jugat abans de la notificació de l’embaràs. Per
a la designació de caps de sèrie en les competicions puntuables de la FCP, es tindrà en
compte el 50 % dels punts que con- formin el rànquing especial de la jugadora o el 100
% del seu rànquing Actual (l’opció més beneficiosa per a la jugadora).
4.8.6


Sistema de protecció de rànquing per a lesions greus:
El sistema de protecció de rànquing només s’aplicarà si la lesió en qüestió té una durada
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de 6 mesos o superior (la gravetat i la durada d’aquesta haurà de ser controlada per part
d’un metge designat per la FCP).


El jugador o jugadora que vulgui disposar de rànquing protegit No podrà disputar cap
campionat dins del període designat pel metge de la FCP corresponent a la seva lesió.
El jugador que demani el Rànquing Protegit, no podrà estar sancionat per part de la FCP
durant el període de la lesió

4.8.7

Per assignar un rànquing al jugador lesionat es farà la mitjana entre el rànquing que té en
el moment de la lesió (de la posició, no dels punts) i la que tingui als 3 mesos de la lesió.
Els punts que se li atorgaran al jugador en qüestió seran els mateixos que posseeixi el
jugador que en el moment del campionat es trobi en la posició equivalent a la mitjana
explicada anteriorment. En cas que la mitjana sigui un nombre decimal, s'atorgaran els
punts del jugador posicionat en el nombre sencer immediatament major a aquest.
1 Exemple: El dia 10 – 2 – 2010 es lesiona el jugador A , el dia 1 – 11 – 2010 es recupera (alta mèdica). Rànquing

a 1-2-2010 del jugador A = 4art
Rànquing a 1-5-2010 del jugador A = 13è  (4 + 13) / 2 = 8.5 => 9è classificat
Els punts que posseirà el jugador A el mes de novembre de l’any 2010 seran iguals als punts que posseeixi el
9è classificat del mes de novembre. Els mesos posteriors es valoraran de la mateixa manera (el 9è classificat de
cada mes).

4.8.8

El nombre total de campionats en què el jugador estarà protegit serà de 10 campionats.

4.8.9

El jugador o jugadora disposarà d’un període màxim d'un any per poder utilitzar el
rànquing protegit.

4.8.10 El jugador o jugadora podrà triar si utilitzar, o no, el rànquing protegit en cada campionat
en què s’apunti fins a exhaurir la totalitat dels 10 campionats que li permeti la normativa.
El jugador o jugadora ha d'estar preparat per jugar el seu primer torneig dins els primers 6
mesos des de l’alta mèdica.
4.8.11 Els punts a computar a la seva tornada a la competició, estaran basats en la normativa que
en aquell moment tingui establerta la FCP.
4.8.12 A aquells jugadors o jugadores que, per imposició del circuit professional, no puguin
disputar el Circuit Català, a excepció dels Campionat de Catalunya per parelles i per equips,
se’ls comptabilitzaran per aquestes competicions els mateixos punts que tingui en el
moment del tancament d’inscripció el jugador o jugadora que ocupi la mateixa posició al
rànking català que el jugador professional referit al rànking del circuit professional.

4.9 Dels sistemes de puntuació.
4.9.1

Els punts que s’adjudiquen a cada modalitat van en funció de la valoració de cada
competició. Aquesta valoració es concreta en una entrada a una taula d’estrelles (vegeu
més avall).
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Campionats de Catalunya Absolut: 30 estrelles




Campionat de Catalunya Mixt: no atorga punts
Campionat de Catalunya Menors: 30 estrelles




Campionat de Catalunya Sènior per parelles: no atorga punts
Campionats provincials (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona): 19 estrelles



Màsters: No atorguen punts



Proves del Circuit Català
o Súper Gran Slam: 27 estrelles
o Gran Slam: 24 estrelles
o Or: 19 estrelles
o Plata: 14 estrelles
o Bronze: 7 estrelles
Proves del Circuit de Menors (vegeu punt 5.4 Circuit de Menors)


4.9.2

REGLAMENT DE COMPETICIÓ

La puntuació que s’atorga als jugadors en funció del nombre de rondes que han superat,
és la següent:
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PUNTS SEGONS CLASSIFICACIÓ i ESTRELLES
Estrelles Campions Finalistes

Semis

1/4

1/8

P.extra

1/16

1/32

1/64.

1

21

14

8

5

3

2

2

1

1

2

40

29

19

11

6

3

4

2

1

3

50

36

24

14

8

4

5

3

2

4

60

43

29

17

9

5

5

3

2

5

70

50

33

20

11

6

6

4

2

6

80

57

38

22

12

7

7

4

2

7

90

64

43

25

14

8

8

5

3

8

100

71

48

28

16

9

9

5

3

9

110

79

52

31

17

10

10

6

3

10

120

86

57

34

19

11

11

6

3

11

140

100

67

39

22

13

13

7

4

12

160

114

76

45

25

15

15

8

4

13

180

129

86

50

28

17

16

9

5

14

200

143

95

56

31

19

18

10

5

15

220

157

105

62

34

21

20

11

6

16

260

186

124

73

40

25

24

13

7

17

300

214

143

84

47

30

27

15

8

18

340

243

162

95

53

34

31

17

9

19

420

300

200

118

65

42

38

21

11

20

500

357

238

140

78

50

46

25

14

21

600

429

286

168

93

60

55

31

17

22

700

500

333

196

109

70

64

36

20

23

800

571

381

224

124

80

73

41

22

24

900

643

429

252

140

90

82

46

25

25

1000

714

476

280

156

100

92

51

28

26

1100

785

523

308

171

110

100

55

31

27

1200

857

571

336

186

120

109

60

34

28

1300

928

618

363

202

130

118

66

36

29

1400

1000

666

392

217

140

127

71

41

30

1500

1071

714

420

233

150

137

76

45

4.9.3

Els punts extra impliquen els punts que guanya el jugador de 2a cat. i que accedeix a 1a
cat.

4.9.4

Per passar la prèvia de quadres de 24+4 (1a cat.) els punts extra seran els mateixos.

4.9.5

Aquelles parelles que perdin en el seu primer partit de qualsevol competició per parelles
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que atorgui punts per la classificació de la FCP veuran rebaixada la quantitat de punts en
un 50% en relació als que apareixen a la taula.
4.9.6

Una parella de 1ª categoria d’un torneig no cap de sèrie que aconsegueixi derrotar a un
dels 4 primers caps de sèrie, sumarà, addicionalment als punts obtinguts al torneig, el
10% dels punts que obté el campió del quadre en que s’ha produït la victòria.

4.9.7

En el cas de l’article 4.9.6, si la victòria es produís sobre una de les parelles caps de sèrie
5 a 8, el guany de punts addicionals serà del 5% dels punts obtinguts pel campió del quadre
on s’ha produït la victòria.

4.9.8

En el cas de l’article 4.9.6 si la victòria es produís per una de les parelles caps de sèrie 5 a 8
sobre una de les parelles caps de sèrie de l’1 al 4 el guany dels punts addicionals serà del 5%
dels punts obtinguts pel campió del quadre on s’ha produït la victòria.

4.9.9

El nombre d’estrelles que corresponguin als quadres de segona i tercera categoria estaran
en relació amb el nombre d’estrelles del de la primera categoria, segons els criteris
següents:

1- Quadre de primera categoria de 28 parelles.
Quadre de segona categoria de 32 o 64 parelles. Els semifinalistes es classificaran per a
la primera categoria. 3a categoria de 32 o 64 parelles i la resta a 4a.

Relació Estrelles per Categories Obert de 28/32 parelles
1a
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

2a
22 22 21 21 20 19 19 18 17 16 15 14 12 11 10 8 7 6 5 4 3 3 2 2 1 1 0
Resta, 0 estrelles

3a
15 15 14 14 13 12 12 11 10 9 8 7 5 4 3 1 0 Resta, 0 estrelles

4a i successives
8 8 7 7 6 5 5 4 3 2 1 0 Resta, 0 estrelles

2- Quadre de primera categoria de 16 parelles.
Quadre de segona categoria de 32 o 64 parelles. Els semifinalistes es classifiquen per a
la primera categoria. 3a categoria 32 o 64 parelles i la resta a 4a.
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Relació Estrelles per Categories obert 16 parelles
1a
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
2a
24 23 22 22 21 20 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 9 8 7 6 4 3 3 2 2 1 1
Resta, 0 estrelles
3a
18 17 16 16 15 14 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0 Resta, 0 estrelles
4a i successives
12 11 10 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Resta, 0 estrelles

4.9.10 La FCP es reserva el dret que pel bon funcionament dels campionats i depenent dels inscrits
i la quantitat de pistes variar els formats dels quadres o fer més categories, en aquest cas
les taules de les estrelles es confeccionarien seguint els criteris de les anteriors.

4.10

De les renúncies i incompareixences

4.10.1 Es considera incompareixença avisada, quan la impossibilitat de competir es comuniqui
per escrit a la FCP amb 72 hores d’antelació com a mínim de l’assenyalada per a la disputa
de l’encontre. En aquest cas, la parella o l’equip ha de ser sancionat amb la pèrdua de la
prova o partit en benefici de l’adversari.
4.10.2 Es considera incompareixença no avisada, quan la parella de jugadors o l’equip, o el
jugador no comparegui i no comuniqui aquesta circumstància amb la forma i amb
l’antelació prevista en l’apartat 4.10.1, en aquest supòsit s’haurà de procedir igual que en
l’apartat 4.10.1 i implica l’exclusió de la competició i la pèrdua de categoria inferior si és
que n’hi hagués en el supòsit de competicions per equips o clubs, i la sanció disciplinària
corresponent d’acord amb aquest Reglament o d’acord amb les infraccions tipificades per
la FCP. Si, a més, s’ocasiona un perjudici econòmic haurà d’avaluar-se el dany i ser sufragat
per l’incomparegut, inclosos els drets d’arbitratge i desplaçaments d’arbitratge.
4.10.3 L’apartat anterior, no ha de ser aplicat quan el club o el jugador interessat presenti davant
del Comitè de Competició competent o Jutge Únic, i dins els dos dies hàbils següents a
l’assenyalat per a la disputa del partit, un justificant del fets que hagin determinat la
incompareixença a l’equip i/o la impossibilitat de complir les formalitats d’avís

contemplades en l’apartat anterior, com a conseqüència de circumstàncies de força
major.
4.10.4 S’entén per causa de força major l’esdeveniment de fets imprevistos o que previstos hagin
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resultat inevitables.
4.10.5 Els equips o els jugadors no podran al·legar cap causa per demorar l’inici d’una prova quan
hagin estat requerits per l’àrbitre per iniciar-la. La seva negativa a complir amb aquesta
ordre serà considerada incompareixença.
4.10.6 Qualsevol equip o jugador cridat per a la seva classificació o categoria a la qual pertany, a
prendre part en qualsevol competició oficial, podrà renunciar als seus drets de participació
sempre que comuniqui aquesta renúncia a la FCP per escrit dirigit per conducte
Reglamentari, 5 dies hàbils abans del sorteig, si es tracta d’una competició establerta amb
caràcter fix.
4.10.7 Les incompareixences hauran de notificar-se urgentment a la FCP, per fax o qualsevol altre
mitjà que en permeti tenir constància, tot fent constar el nom, cognoms, número de
llicència, número de DNI i motiu de l’absència. Ha de comunicar-se telefònicament al lloc
on es vagi a disputar la competició.

4.11

De la uniformitat en els Campionats

4.11.1 Els jugadors han d’actuar correctament ben equipats, i és l’àrbitre o el jutge de cadira el
responsable de determinar-ne l’adequació. En les competicions per equips es reco- mana
que els jugadors portin la vestimenta del club, tot i que no és obligatori.
4.11.2 Els jugadors poden utilitzar el calçat, vestimenta, i pales que desitgin, sempre que siguin
reglamentàries. Els jugadors que representin Catalunya en competicions per equips
estaran obligats a portar la vestimenta que faciliti la FCP, però podran portar el calçat i les
pales que desitgin.

4.12

Suspensions

4.12.1 L’àrbitre, o qui el substitueixi en determinats partits, només podrà suspendre la disputa
d’un partit per les causes següents:



Mal estat de la pista
Incidents del públic



Força major: En cas de pluja, si el temps ho permet, s’ha d’acabar la jugada ja començada,
excepte decisió contraria de l’àrbitre, que és l’únic juntament amb l’organització o el
Comitè de Competició, facultat per decidir la interrupció o anul·lació per força major.

4.12.2 La FCP, a través de l’òrgan competent, té la facultat de suspendre qualsevol partit per
causes excepcionals.
4.12.3 Si el partit o eliminatòria se suspèn una vegada iniciat, per causes de força major, s’ha de
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continuar amb els mateixos jugadors que l’han iniciat fins al moment de la interrupció i
seguint la puntuació tal com consta en l’acta del partit interromput.

4.13 De les actes dels partits
4.13.1 L’acta és el document necessari per a l’examen, qualificació i sanció, si correspon, dels fets
i incidents produïts en ocasió d’un partit.
4.13.2 Constituirà un document únic i hi haurà de constar les circumstàncies següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data i lloc del partit, clubs o jugadors participants i classe de competició
Nom dels jugadors que hi intervenen
Nom dels delegats de l’equip, si n’hi haguessin
Resultat dels partits
Incidents produïts abans, durant i després del partit
Qualsevol dubte, observació o fet digne d’assenyalar, i no identificat en aquest
article.

4.13.3 Quan ho aconsellin les circumstàncies especials, el jutge àrbitre o l’àrbitre pot formular,
separadament de l’acta, informes ampliadors o complementaris que consideri oportuns, i
ho haurà de remetre a la FCP dins les 24 hores següents a la disputa del partit.
4.13.4 Els clubs o jugadors poden formular per escrit, les observacions o reclamacions que
considerin oportunes, relatives al partit en qüestió, i que pels motius que siguin no s’hagin
reflectit en l’acta.

4.14

Trofeus i premis

4.14.1 Els trofeus i premis corresponents als jugadors participants a les finals hauran de ser
recollits en l’acte de clausura. Si l’absència del jugador no és justificada davant el di- rector
del torneig i el jutge àrbitre, perdrà tot dret als premis en metàl·lic i/o regals i tots els

punts aconseguits per qualsevol dels rànkings de la FCP. En qualsevol cas, els trofeus es
remetran a la FCP, on podran ser reclamats pel jugador.
4.14.2 En els Campionats de Catalunya absoluts per parelles, o en aquelles proves que així es
comuniqui prèviament a la seva celebració, només podran recollir els guardons o premis
en metàl·lic que corresponguin, els jugadors que estiguin presents en l’entrega de premis,
i perdran els seus drets en el cas que no hi siguin presents.
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ALTRES NORMATIVES

Les normatives descrites en aquest punt del Reglament complementen en cada cas la
Normativa del Circuit Català en cadascuna de les proves següents:

5.1

Campionats de Catalunya per equips

5.1.1

En els Campionats de Catalunya per equips de clubs podran inscriure’s tots els clubs i
associacions esportives, amb o sense pistes de pàdel, que estiguin registrats en el Consell
Català de l’Esport i donats d’alta en la FCP, a més d’estar al corrent de les seves quotes.

5.1.2

Per poder participar en el Campionat de Catalunya absolut per equips o clubs organitzat
per la FCP, en qualsevol de les seves categories, els jugadors hauran d’estar afiliats a la FCP,
estar en possessió de la llicència en vigor expedida per la FCP i haver nascut a Catalunya.

5.1.3

En el cas de no haver nascut a Catalunya, podran inscriure’s aquells esportistes que en
possessió de la llicència en vigor expedida per la FCP puguin acreditar que han residit a
Catalunya com a mínim 365 dies abans de l’últim dia de termini per a la inscripció, o
alternativament, que puguin acreditar que durant la seva vida han residit a Catalunya
almenys 5 anys alterns o continus.

5.1.4

La manera d’acreditar la residència als efectes descrits en aquest article, serà mitjançant
el certificat d’empadronament.

5.1.5

Només pel cas dels campionats de Catalunya per equips, cada club o equip participant
podrà inscriure i alinear a cadascuna de les eliminatòries un màxim dos jugadors no nascuts
a Catalunya o no residents a Catalunya, sempre que compleixin amb l’obligació d’estar en
possessió de la llicència federativa en vigor, en el moment de la seva inscripció.

5.1.6

No es permet jugar a menors de 16 (complerts en l’any en curs de la competició) anys al
Campionat de Catalunya per equips de 1a categoria. Excepcionalment els jugadors de 15
anys situats al top 3 del rànquing cadet també podran jugar aquestes proves.

5.1.7

Una vegada tancada la inscripció i abans de procedir al sorteig de la competició, els clubs
participants disposaran de 48h per impugnar les llistes dels equips rivals. Passat aquest
període, les llistes es consideraran tancades i no hi haurà possibilitat de modificar-les
encara que s'hi detectés algun error.

5.1.8

Els 8 primers equips classificats jugaran el Campionat de Catalunya de 1a categoria, els 16
següents el de 2a i els 16 següents a 3a. Una vegada es consideri que la darrera categoria
conté massa equips, s’anunciarà una nova categoria, i es deixarà la superior amb 16 equips.

5.1.9

Els dos últims classificats en la categoria de 1a i els quatre últims de cadascuna de la resta de
categories (a excepció de la darrera, on no hi ha descens) perden la categoria i passen
automàticament a la categoria inferior. Els dos primers classificats de 2a i els quatre primers
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classificats de la resta de categories pugen automàticament a la categoria superior.
5.1.10 Si algun dels equips classificats en qualsevol categoria no presentés cap equip, no es pot
substituir per cap altre.
5.1.11 L’equip absent baixa automàticament de categoria, i no pot presentar-se fins a l’any
següent.
5.1.12 En el supòsit de produir-se alguna absència en alguna categoria, aquest any baixaria un
equip menys dels indicats al punt 5.1.9, ja que el no presentat perd la categoria
automàticament.
5.1.13 Cada club pot classificar fins a un màxim de 2 equips per categoria, excepte en l'última que
podrà presentar els que vulgui. Cada equip és totalment independent, i no pot intercanviar
els jugadors entre si.
5.1.14 Un equip de categoria superior a un altre del mateix club, haurà de superar en punts a un
altre de categoria inferior.
5.1.15 Els equips estaran formats per cinc parelles. En el moment de la inscripció un equip pot
enviar una llista amb tants jugadors com la FCP permeti en aquell moment, i disposar de
tots ells en totes les eliminatòries del campionat.
5.1.16 Un jugador que hagi diputat una o més eliminatòries no pot figurar en la llista de cap altre,
fins i tot del seu mateix club durant aquest any, tot i que el resultat hagi estat WO.

Si bé podrà participar en competicions d’equips de parelles mixtes, veteranes, júniors
o altres categories per edats. Tampoc pot participar durant aquest any cap jugador
que hagi donat punts per la classificació de l’equip.
5.1.17 Un jugador només pot formar part de l’equip del club per al qual tingui llicència. Els
jugadors amb llicència independent poden jugar amb qualsevol equip, sempre que enviïn
una carta signada pel jugador o un mitjà que acrediti suficientment la seva identitat
assenyalant aquest fet a la FCP i el club de destí accepti la petició.
5.1.18 Els jugadors poden decidir el club per al qual jugaran fins el tancament d’inscripció del
darrer campionat per equips de la seva categoria del calendari de competició de la FCP de
cada temporada. Una vegada inscrit en un campionat oficial per equips de la FCP de
qualsevol categoria amb un determinat equip, el jugador no pot participar en cap
competició per equips per un altre club durant aquest any natural.
5.1.19 En el moment de la inscripció a més del nom dels jugadors s’ha de facilitar el nom del
capità, que podrà ser substituït si no hi estigués present, fet que s’haurà de comunicar al
jutge àrbitre.
5.1.20 L’ordre de les parelles dins d’un equip ha de ser establert per a la classificació de la FCP.
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5.1.21 Les puntuacions dels jugadors del circuit professional WPT seran les equivalents al Circuit
Català en la mateixa posició.
5.1.22 L’ordre entre si de les parelles empatades a punts, ha de ser el que indiqui el seu capità.
5.1.23 La FCP a la vista del nombre d’inscrits, dates, pistes disponibles haurà de decidir la forma
de joc en què es disputarà la competició: eliminatòries, lligueta, grups, etc. Sempre que
els equips no hagin de disputar més de dues eliminatòries diàries.
5.1.24 La determinació dels caps de sèrie s’ha de fer sumant els punts dels 10 jugadors millor
classificats de cada equip, en el moment del tancament de la inscripció. Els jugadors que
hagin aportat punts per determinar la valoració de cada equip no pot figurar durant aquest
any en la llista de cap altre, inclòs del seu mateix Club, independentment de si han jugat
o no. Si dels equips de parelles mixtes, veterans, júniors i altres categories per edats.
5.1.25 Els campionats amb menys de 24 equips es conformaran amb quatre caps de sèrie (c.s.) Els
campionats amb 24 o més de 24 equips es conformaran amb 8 c.s.
5.1.26 Els equips es col·locaran segons la seva valoració (5.1.23) de la manera següent: El c.s. núm.
1 a baix; el c. s. núm. 2 a dalt. Els equips c. s. núm. 3 i 4 sortejaran les seves posicions. Els
equips c. s. núm. 5,6,7 i 8 sortejaran les seves posicions
5.1.27 Els capitans hauran de fer entrega per escrit de les seves respectives alineacions 15 minuts
abans de l’hora marcada per començar l’eliminatòria.
5.1.28 Un cop entregades les alineacions, el jutge àrbitre convocarà els capitans per separat per
revisar que els equips s’ajustin a les normatives i que no existeixi error al respecte.
5.1.29 Revisats els equips, els capitans i el jutge àrbitre donaran la seva conformitat o impugnaran
l’alineació de l’equip rival al jutge àrbitre. En cas que hi hagi una impugnació, el jutge
àrbitre decidirà sobre aquesta. Si els dos capitans donen la seva conformitat, les
alineacions o equips presentats ja no podran ser impugnats o revisats, ni tan sols per
l'existència d’error.
5.1.30 Si algun dels clubs participants advertís algun tipus de responsabilitat disciplinària o
actuació irregular per obtenir un benefici esportiu, aquest podrà presentar denúncia
davant del jutge àrbitre de la FCP en un termini màxim de 48 hores des de l'acabament de
la competició, sense que aquesta reclamació pugui alterar el resultat de les proves o del
campionat.
5.1.31 Els partits s’han de disputar competint les cinc parelles, enfrontant-se entre si els números
u, els números dos, etc. L’ordre d’entrada a pista dels partits dels partits, quan no es
puguin jugar tots simultàniament, ha de ser: 5,4, 1, 2 i 3. En situacions especials que així
consideri la FCP, l’ordre d’entrada de les parelles podrà ser diferent, assignant pistes
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predeterminades als partits que així es considerin. En cap cas no serà necessari el
consentiment dels capitans.
5.1.32 Quan els cinc partits de cada eliminatòria no es puguin jugar de manera simultània, s’han
de disputar en el major nombre de pistes possibles i a mesura que vagin quedant pistes
lliures. No pot començar una altra eliminatòria, fins que una altra començada no hagi
acabat o tots els seus partits estiguin com a mínim, començats.
5.1.33 Serà obligatori que es presentin a disputar cada eliminatòria les cinc parelles dels equips.
En cas contrari l’equip perdrà l’eliminatòria per W.O.
5.1.34 Quan l’equip comparegui amb quatre parelles jugarà la fase de descens, si s’escau en
aquella categoria. En cas d’acudir amb tres o menys parelles es considerarà que hi ha
incompareixença amb caràcter general i per tant no tindrà dret a disputar la fase de
descens. Cada partit guanyat valdrà un punt. Una eliminatòria la guanyarà l’equip que hagi
sumat més punts. En cas d’empat, s’imposarà aquell que s’hagi anotat més sets. Si encara
persisteix l’empat, guanya qui tingui un major resultat per la diferència de jocs a favor i en
contra.
5.1.35 Una vegada resolta una eliminatòria i en cas que quedin partits per disputar-se, o estiguin
en joc, només es permetrà suspendre’ls en cas que els dos capitans així ho acordin.
5.1.36 El quadre de consolació dels campionats de Catalunya per equips de clubs de primera,
segona i resta de categories menys l'última, format pels equips perdedors en primera
ronda, determinen els clubs que han de baixar de categoria. Per a la seva confecció cal
procedir de la manera següent:
1. Si el quadre el conformen quatre o més equips, es col·loquen els equips segons la
seva valoració.
2. Si el quadre el conformen tres equips, s’ha de disputar una lligueta de tots contra
tots. El primer enfrontament el juguen els dos equips amb menys punts; el segon,
l’equip amb més punts contra el perdedor del primer enfrontament i el tercer, els
equips que haguessin disputat un únic enfrontament.
En cas d’empat a una victòria entre els tres equips s’haurà d’aplicar, sempre per ordre els
criteris següents:
-

Primer criteri: es classifica per davant el major resultat obtingut en restar del
nombre de partits perduts per cada equip en els enfrontaments entre ells tres.
Segon criteri: es classifica per davant el major resultat obtingut en restar el nombre
de sets guanyats al nombre de sets perduts.
Tercer criteri: es classifica per davant el major resultat obtingut en restar del nombre
de jocs guanyats al nombre de jocs perduts.

Aquests criteris s’han d’aplicar successivament per ordre (primer, segon i tercer) mentre
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persisteixi l’empat. En el moment en què dos equips quedin empatats, s’haurà d’aplicar la
resolució per la qual cosa queda primer el conjunt guanyador en el seu particular
enfrontament.
5.1.37 Si un equip presenta un jugador en evident inferioritat física, conseqüència d’accident o
lesió produïda amb anterioritat a l’escalfament, l’equip perdrà l’eliminatòria i baixarà de
categoria. Un metge designat per la FCP podrà examinar els jugadors moments després
d’entrega de l’alineació i abans d’iniciar els partits, per determinar si els jugadors
reuneixen les condicions mínimes per disputar un partit. En qualsevol cas, aquesta revisió
es pot fer també un cop el partit s’hagi disputat.
5.2

Campionat de Catalunya per equips sèniors de clubs

5.2.1

Aquest campionat es regeix per la normativa vigent de la FCP pel que fa als campionats
de Catalunya per equips, tot afegint-hi les característiques següents:
Categoria masculina: els equips estaran formats per 5 parelles de jugadors sèniors (40 anys
o més).
La parella 1. Suma d’edats igual o superior a 85 anys.
La parella 2. Suma d’edats igual o superior a 90 anys.
La parella 3. Suma d’edats igual o superior a 95 anys.
La parella 4. Suma d’edats igual o superior a 100 anys.
La parella 5. Suma d’edats igual o superior a 105 anys.
Categoria femenina: els equips estaran formats per 5 parelles de jugadores sèniors (35
anys o més).
La parella 1. Suma d’edats igual o superior a 75 anys. La
parella 2. Suma d’edats igual o superior a 80 anys. La
parella 3. Suma d’edats igual o superior a 85 anys. La
parella 4. Suma d’edats igual o superior a 90 anys. La
parella 5. Suma d’edats igual o superior a 95 anys.

5.3

Màsters

5.3.1

El Màster és una competició que reuneix els millors jugadors del rànquing català,
rànquing bronze i rànquings provincials de la FCP.

5.3.2

Sistema de competició Màster. Vegeu annex 1

5.4

Circuit Català de menors

5.4.1

La FCP organitza un Circuit Català de menors que es regeix per la normativa de l’annex
2.
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5.5

Lliga Catalana

5.5.1

La Lliga Catalana és una competició per equips de club que es disputa pel sistema de
lligueta.

5.5.2

La normativa i el sistema de competició està disponible als annexos: 3.

5.6

Interclubs femenins

5.6.1

Els Interclubs femenins és una competició femenina de la província de Barcelona que es
disputa pel sistema de lligueta.

5.6.2

La normativa i el sistema de competició estan disponibles a l’annex 7.
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SELECCIÓ CATALANA

És competència de la FCP l’elecció dels esportistes que han d’integrar les seleccions
nacionals de Catalunya de pàdel; i és obligació dels clubs esportius federats als quals aquells
pertanyin, facilitar l’assistència a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i
participació de les seleccions catalanes en les competicions programades.

6.2 La FCP té el dret exclusiu de formar la Selecció Catalana de Pàdel en les seves diferents
categories.
6.3 Els clubs són obligats a prestar col·laboració i instal·lacions i cedir sense dret a contraprestació,
els jugadors dels seus equips que siguin convocats amb aquest fi.
6.4 És obligació dels esportistes assistir a les convocatòries de les seleccions per a la participació
en competicions d’àmbit interterritorial i comarcal o per a la seva preparació.
6.5 Durant el temps requerit per a això, romanen en suspens l’exercici de les facultats de direcció
i control pròpies del club al qual siguin vinculats, així com les obligacions o responsabilitats que
se’n derivin.
6.6 Els jugadors hauran de complir els deures que la condició de seleccionats els imposa, i s'hauran
de mantenir dins les normes de disciplina que dicti l’organisme federatiu.
6.7 La FCP pot efectuar les concentracions, proves preparatòries o entrenaments amb esportistes
pre-seleccionats, sempre que els consideri necessari i les dates que consideri adients.
6.8 La Junta Directiva de la FCP, per proposta del president de la FCP, haurà de nomenar els
seleccionadors que consideri necessaris per a les diferents categories de les seleccions
catalanes.
6.9 Quan un esportista sigui seleccionat, la FCP ho haurà de comunicar personalment i també al
seu club, amb l’antelació necessària, el dia i lloc en què s’hagi de presentar, així com les
instruccions necessàries per a la seva concentració, desplaçament i pla de viatge, segons els
casos.
6.10 Els esportistes convocats hauran de presentar-se al lloc, dia i hora que siguin citats, excepte
per malaltia, lesió o una altra causa degudament justificada.
6.11 Els esportistes convocats hauran de complir les instruccions que rebin del seleccionador
corresponent o del personal federatiu competent.
6.12 Són obligats a fer servir la roba esportiva que els faciliti la FCP i els mitjans de transport
disposats per amb aquest fi.
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6.13 Els esportistes seleccionats han de tenir cura a cada moment, que la seva conducta, tant
individual com col·lectiva, sigui la que correspon a la representació especial que ostenten i,
sempre, hauran de donar exemple públic d’ordre, disciplina, compostura i esportivitat.
6.14 Les faltes dels jugadors seleccionats amb motiu de concentració, partit o gira, per falta de
disciplina o incorrecció, en l’àmbit de la competició o fora d’aquest, han de ser castigades
d’acord amb la qualificació de la falta que cometin.
6.15 En el moment que es produeixi un cas d’indisciplina o incorrecció durant la concentració
o durant la celebració d’una competició per part d’algun membre de la selecció, el
seleccionador de la FCP estarà facultat per prendre de manera immediata les mesures
següents:
Apartar de l’equip de manera temporal l’esportista o els esportistes que a criteri del
seleccionador siguin els responsables de la indisciplina o incorrecció, incloent la possible
devolució al seu lloc d’origen de l’esportista o els esportistes que segons el seleccionador
siguin els responsables dels actes d’indisciplina o incorrecció produïts. Les despeses que
aquest retorn al seu lloc d’origen puguin produir, seran a compte de l’esportista expulsat.
6.16 El seleccionador haurà d’informar de manera immediata el president de la FCP de les
esmentades circumstàncies que es produeixin.
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NORMES COMPLEMENTÀRIES

7.1 Pàdel individual
7.1.1

La FCP, tutela i desenvolupa en funció de l’interès esportiu i demanda que tingui en
l’àmbit català, el pàdel jugat de forma individual.

7.1.2

El pàdel individual, té la consideració jurídica d’especialitat esportiva, d’acord amb
l’article 8.2 del Decret 70/94, derivant-se de la modalitat principal que és el pàdel jugat
per parelles.

7.2 De la retransmissió per televisió de partits
7.2.1

Per retransmetre per televisió un encontre oficial s’haurà de disposar de la conformitat de
l’altre club contendent i notificar-ho a la FCP, la qual no pot autoritzar-la, en el supòsit
que hi hagi un motiu que ho justifiqui.
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DISPOSICIONS FINALS

1. Aquest Reglament entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació en l’Assemblea.
2. D’acord amb l’article 35.4 a) del Decret Legislatiu 1/2000, pel qual s’aprova el Text Únic
de la Llei de l’esport, aquest Reglament serà presentat al Consell Català de l’Esport, per tal
que procedeixi a la seva preceptiva inscripció registral.

Barcelona a, 21 de desembre de 2018

________________________
Pere Hernández i Ripoll

____________________
Miquel Bayona Bayona

President FCP

Secretari FCP
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ANNEX 1
NORMATIVA MÀSTER FCP
Amb caràcter general, si no es fixa un altre sistema per un Màster en concret, els diferents Màsters
catalans es disputaran sota la normativa següent, que es basa en un sistema en dues fases.
1. La primera fase es disputa per grups (A i B) de 4 parelles en sistema de lligueta tots contra
tots. Les dues millors parelles de cada grup accedeixen a la segona fase.
1.1. El grup A el componen les parelles 1, 4, 5, 8 segons el rànquing a data que es

determinarà per a cada ocasió i que sempre contemplarà els darrers 12 mesos.
1.2. El grup B el componen les parelles 2, 3, 6, 7 segons el rànquing a data que es

determinarà per a cada ocasió i que sempre contemplarà els darrers 12 mesos.
1.3. Cada victòria implica 1 punt per la parella guanyadora i 0 per la perdedora.
1.4. Un WO o l’abandonament en un partit implica la desqualificació automàtica del torneig

de la parella que el protagonitzi i no es comptabilitzaran els resultats amb la resta de
parelles dels partits que hagués disputat.
1.5. La parella que aconsegueixi més punts es classifica com a primera de grup, la segona

que més punts aconsegueixi accedirà a la segona fase com a segona de grup.
1.6. En cas d’empat a punts entre 2 parelles, es classifica en millor posició la que hagi

aconseguit la victòria en l’enfrontament particular entre elles.
1.7. En cas d’empat a punts entre 3 parelles s’hauran d’aplicar, sempre per aquest ordre els

criteris següents:
1.

Primer criteri: es classifica per davant la parella que obtingui el major
resultat en restar del nombre de sets guanyats el nombre de sets perduts en
els enfrontaments entre els equips implicats al desempat.

2.

Segon criteri: es classifica per davant la parella que obtingui el major
resultat en restar del nombre de jocs guanyats el nombre de jocs perduts
en els enfrontaments entre els equips implicats al desempat.

3.

Tercer criteri: el jutge àrbitre procedirà a sortejar les posicions finals
de les parelles que encara continuïn empatades.

Aquests criteris s’han d’aplicar successivament per ordre (primer, segon i tercer) mentre
persisteixi l’empat. En el moment en què només dos equips quedin empatats, s’haurà
d’aplicar la resolució per la qual cosa queda primer el conjunt guanyador en el seu
particular enfrontament.
2. La segona fase es disputa pel sistema de quadre per eliminació. La primera parella del grup A
juga contra la segona del grup B i la segona del A contra la primera del B.
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ANNEX 2
NORMATIVA CIRCUIT CATALÀ DE MENORS
La Federació Catalana de Pàdel organitza el Circuit Català de menors amb l’objectiu de
promocionar el pàdel base.
1. PROVES
El Circuit Català de menors es compon de les proves següents:
1.1 Campionat de Catalunya per parelles. El quadre de primer nivell te una valoració de 30
estrelles. El quadre de segon nivell te una valoració de 24 estrelles (per veure la relació
d’estrelles i punts obtinguts per ronda consultar el Reglament de Competició de la FCP).
1.2 Súper Gran Slam (SGS). Té una valoració de 25 estrelles al primer nivell i de 20 estrelles al
segon nivell.
1.3 Gran Slam (GS). Té una valoració de 22 estrelles al primer nivell i de 18 estrelles al segon
nivell. Serveix de fase prèvia dels tornejos TyC Premium del Circuit de la Federació
Espanyola de Pàdel de menors.
1.4 Campionat de Catalunya per equips de menors. No té cap valoració.
1.5 Campionats provincials de menors. Amb normativa i rànquing propi.
1.6 Circuit d’Estiu. La FCP es guarda el dret de realitzar aquest 2019 alguna prova pilot durant els
mesos d’estiu. Les normes seran publicades en el full d’informació del torneig.

2. CATEGORIES
En cada campionat es disputaran 10 categories:
2.1 Benjamina (femení i masculí). Jugadors que compleixen 10 anys o menys durant l’any de
la competició
2.2 Alevina (femení i masculí). Jugadors que compleixen 11 o 12 anys durant l’any de la
competició.
2.3 Infantil (femení i masculí). Jugadors que compleixen 13 o 14 anys durant l’any de la
competició.
2.4 Cadet (femení i masculí). Jugadors que compleixen 15 o 16 anys durant l’any de la
competició.
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2.5 Júnior (femení i masculí). Jugadors que compleixen 17 o 18 anys durant l’any de la
competició.
3. INSCRIPCIÓ
3.1 El preu de la inscripció dels tornejos d’una temporada el fixa la Junta Directiva,
habitualment en la seva darrera reunió de l’any anterior.
3.2 La inscripció s’ha de fer a través de la pàgina web de la FCP en la data i hora convinguda.
Passat el termini no s’acceptarà cap inscripció.
3.3 Una inscripció només es considera vàlida si s’ha omplert el formulari d’inscripció del web,
prèvia validació de les dades correctes.
3.4 Si algun jugador/a té un deute o algun problema amb la inscripció s’ha de solucionar amb
temps suficient pera poder fer la inscripció pel web en el termini marcat.
3.5 Els jugadors que la seva parella sigui de fora de Catalunya i a l’hora de fer la inscripció no
sigui vàlida per algun motiu, ha d’enviar un correu electrònic a llicencies@fcpadel.cat /
menors@fcpadel.cat donant les dades del jugador/a. El procés d’alta s’ha de fer amb
temps, ja que requereix uns tràmits. La inscripció només serà vàlida com totes les altres,
quan els jugadors la facin a través de la pàgina web i tinguin el correu electrònic de
confirmació.
3.6 El pagament de la inscripció s’ha de fer en el club on es juga la competició, abans que el
jugador/a faci el seu primer partit.
4. FORMAT DE LA COMPETICIÓ
4.1 La màxima autoritat durant el torneig serà el jutge àrbitre, qui considerarà elevar les
consultes en cas que no estigui contemplat en l’actual Reglament.
4.2 Els campionats es jugaran amb el següent format (sempre que la FCP no anunciï un format
diferent a la informació del torneig)
4.3 Si la inscripció supera les 16 parelles:
Quadre de Primer Nivell:
 Quadre de 8 parelles, les 4 parelles inscrites millor classificades en el rànquing de
la seva categoria, més 4 parelles de segon nivell.
 El número de caps de sèrie en aquest nivell serà de 4.
Quadre Segon Nivell (prèvia):


S’incorporen al quadre de segon nivell les parelles inscrites no classificades al
quadre de primer nivell.
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Els quatre semifinalistes del quadre de segon nivell es classifiquen pel quadre de
primer nivell.



El número de caps de sèrie serà el resultat de dividir entre quatre el número de
parelles participants en aquest nivell, arrodonint cap a dalt o cap a baix la potència
de dos més propera al resultat de la divisió. En cas d’idèntica proximitat s’escollirà
la més baixa.

4.4 Si la inscripció no supera les 16 parelles es disputarà un únic quadre de primer nivell.
4.5 Els campionats es disputaran, sempre que sigui possible, en dos caps de setmana (incloent el divendres). El primer cap de setmana es reserva pels quadres de segon nivell i les
seves consolacions i el segon pels quadres de primer nivell i les seves consolacions (en
aquelles categories on es disputin).
4.6 Alternativament, i si així ho decidís la FCP (i ho publiqués a la informació del torneig), els
tornejos es podrien disputar en una sola setmana (de dilluns a diumenge), o en qualsevol
altra modalitat que es publiqui en la informació del torneig.
4.7 Els horaris de les finals i de la resta de rondes són inamovibles sempre que no sigui per
motius que afectin a la mateixa organització. Les observacions en el moment de la
inscripció seran contemplades en la mesura del possible, però en cap cas es pot considerar
un fet consumat. La FCP es reservarà el dret de modificar qualsevol horari per afavorir el
funcionament del torneig, o per causes de força major o per causes que impedeixin el
normal funcionament del torneig.
4.8 Un jugador/a només pot disputar una categoria. Pot escollir la seva categoria per edat o la
immediatament superior.
4.9 Excepcionalment, si només hi ha 3 parelles inscrites, es jugarà pel sistema de lligueta. El
mínim d’inscrits ha de ser de 2 parelles per disputar-se la categoria corresponent.
4.10 Els partits es disputen a dos sets més un tie-break (7 punts amb diferència de dos), en
cas d’empat a 1 set fins a semifinals. Les semifinals i les finals es disputaran al millor de 3
sets excepte en la categoria benjamí, on es jugarà a dos sets més tie-break en totes les
rondes. En el cas de disputar-se una lliga, haurà de ser amb el mateix format que les
primeres rondes del quadre de primer nivell.
Els quadres de primer nivell d’aquelles categories on s’hagi disputat quadre de segon
nivell es jugaran al millor de 3 sets amb tie–break a tots ells.
4.11
Els quadres en categoria benjamí seran en totes les competicions exceptuant el
Campionat de Catalunya, tindran el format de lligueta en el que el Director del Circuit decidirà
com es juga i el tipus de marcador que es farà servir. Tanmateix, s’acceptaran els canvis de
parella buscant un nou format que fomenti la participació i el desenvolupament dels menors.
4.11

El quadre de consolació només es disputarà en els quadres de segon nivell o en
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aquelles categories on només es disputi el quadre de primer nivell.
4.12
Els jugadors que perdin a primera ronda, passaran a consolació. En el cas de bye,
tindrà opció a passar a consolació si perd en segona ronda. Els jugadors que no es presentin
al primer partit (W.O.), no podran optar a la consolació. Per jugar-la cal avisar al jutge
àrbitre. Un cop s’ha decidit jugar, no es pot abandonar la competició i en cas de fer-ho,
comportarà sanció.
4.13
Les consolacions es disputen al millor de dos sets més un tie-break en cas d’empat
a 1 set en totes les rondes, final inclosa. L’organització per nombre d’inscrits o per
qualsevol altre motiu pot modificar el sistema de partit de la consolació.
4.14

Les rondes de semifinals i finals de la consolació puntuaran de la següent manera:

Primer Nivell:
 Semifinalistes: 5 punts per jugador/a


Finalistes: 20 punts per jugador/a



Guanyadors: 30 punts per jugador/a

Segon Nivell:


Semifinalistes: 5 punts per jugador/a




Finalistes: 12 punts per jugador/a
Guanyadors: 20 punts per jugador/a

4.12
En els campionats per parelles, ningú podrà donar consells als jugadors durant la
disputa dels partits. Exceptuant els campionats de categoria Gran Slam (que donen
plaça per al TYC Premium) que es permetrà fer coaching en les categories cadet i junior
a partir de les semifinals. El tècnic haurà de demanar prèviament l’acreditació a la FCP
i haurà de ser posseïdor de la llicència de tècnic (veure annex 8)
4.13
Els millors jugadors del rànquing de cada categoria disputaran el Màsters de l’any
en curs. Aquests jugadors es decidiran en funció del següent barem:


Competicions amb més de 16 inscrits de mitjana en aquella categoria: es
classifiquen 8 parelles (els 16 primers del ranquing).



Competicions amb meny de 16 inscrits de mitjana, entre 10 i 16, en aquella
categoria: es classifiquen 6 parelles (els 12 primers del ranquing)



Competicions amb menys de 10 inscrits de mitjana en aquella categoria: es
classifiquen 4 parelles (els 8 primers del ranquing).

La federació es reserva el dret d’anul·lar alguna categoria en cas de que, en aquesta, no
hi hagi hagut suficients inscrits durant els campionats disputats en aquell any.
Qualsevol incidència no contemplada en aquest Reglament es resoldrà aplicant el Reglament
de Competició de la FCP que es troba al web de la FCP.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS DE MENORS
1. ELS EQUIPS
1.1 Es disputaran separadament les categories masculina i femenina. No és obligatori
presentar equip en ambdues categories.
1.2 Cada club podrà presentar un màxim de dos equips per categoria.
1.3 Els equips estaran formats per tres parelles. Una en categoria alevina, una en infantil i
una en cadet.


Categoria aleví. Jugadors que compleixen 11 o 12 anys durant l’any de la
competició.



Categoria Infantil. Jugadors que compleixen 13 o 14 anys durant l’any de la
competició.



Categoria Cadet. Jugadors que compleixen 15 o 16 anys durant l’any de la
competició.

1.4 Cada jugador es podrà inscriure en la categoria que li correspon per edat o la
immediatament superior, però només a una.
Una vegada inscrit en una categoria podrà jugar en aquesta o a la immediatament superior.
En cas que s’hagués inscrit en la categoria superior a la seva edat, només podrà competir en
la que estigui inscrit. Un jugador només podrà jugar pel club amb el qual tingui emesa la
llicència i aquesta llicència de club dura tot l’any, no la pot modificar després per fer una
altra competició.
1.5 Cada equip tindrà com a únic responsable al seu capità que serà un adult major d'edat. En
tot cas també es pot inscriure un sotscapità que farà les funcions de capità en absència
d’aquest.
Són funcions del capità:
1. Vigilar la puntualitat i l’ètica esportiva dels jugadors del seu equip
2. Complir i fer complir als seus jugadors tot allò que està estipulat en aquest
Reglament
3. Estar en contacte amb el jutge àrbitre principal
4. Comunicar als seus jugadors els horaris, instruccions, etc.
5. Revisar les alineacions del seu equip abans de la seva entrega al jutge àrbitre
6. Revisar i signar les alineacions de l’equip contrari després que el jutge àrbitre les hi
hagi entregat
1.6 El límit màxim d’inscrits per categoria és de 6 i el mínim en categoria alevina 4, en
infantil 3 i en cadet 2.
1.7 Es necessita un mínim de 4 equips per portar la prova endavant tant en categoria
masculina com femenina.
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1.8 Un cop tancat el període d’inscripció no serà permès modificar el llistat dels jugadors.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
2.1 El campionat es juga pel sistema d’eliminatòries i es disputarà la prova de consolació.
2.2 Els caps de sèrie es faran sumant els punts dels dos millors jugadors de cada categoria. En
cas que un jugador d’una categoria estigui inscrit en la categoria superior s'hauran de sumar
els punts de la categoria superior si en té, no de la inferior.
2.3 Els partits es disputen a 3 sets amb tie-break en tots ells, menys en la prova consolació que
en cas d'arribar a un 3r set, s'ha de fer un tie-break normal.
2.4 En funció del nombre d’inscrits a la competició, es podrien establir categories. La
composició d'aquestes categories dependrà dels resultats d’aquesta edició o si es creu
oportú de l'edició anterior.
En tot cas, si es decidís establir categories, la 1ª constaria de 8 equips.
3. PILOTES
La pilota oficial del torneig és la pilota oficial de la FCP actualment HEAD.
4. HORARIS.
4.1 Totes les eliminatòries s'han de disputar a partir de les 18 hores en dies lectius i durant
tot el dia els caps de setmana.
4.2 L’ordre d’entrada dels partits serà el següent: categoria aleví, infantil i cadet.
5. INSCRIPCIONS
5.2 Un equip ha de tenir tota la documentació correcta abans del tancament de la inscripció.
Passat el termini de dia i hora no s’accepta cap inscripció. La inscripció ha d'estar feta
correctament amb els jugadors que es demanen i tots han de tenir la llicència pel club i sense
cap deute.
5.3 El pagament s’ha d’efectuar abans del tancament d’inscripció, seguint les instruccions
anunciades a la informació del torneig.
5.4 Una inscripció només es considerarà vàlida si compleix el punt 5.2 i ha estat abonat el seu
import.
6. NOTA FINAL
Qualsevol incidència no contemplada en aquest reglament es resoldrà aplicant el
Reglament de Competició de la FCP.
Per a qualsevol dubte o incidència cal dirigir-se al correu electrònic: menors@fcpadel.cat
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MÀSTER DE MENORS
1. FUNCIONAMENT
El Màster de Menors es disputa amb la normativa del Màster de la FCP amb les
següents especificitats:
1.1 La seva celebració no té caràcter anual obligatori. En tot cas la FCP anunciarà amb temps
suficient el lloc i la data per a la seva disputa, amb la publicació d'una notícia en el
calendari en l'apartat de menors del web.
1.2 El nombre de jugadors/ores classificats per la disputa del Màster és de 16 en cadascuna
de les 8 categories de menors (aleví, infantil, cadet i junior). Aquests 16 jugadors seran
els 16 millors classificats al rànquing català de menors a la data que indiqui la informació
del torneig i que sempre recollirà un període de 12 mesos.
La FCP es reserva el dret de reduir el nombre de 16 participants per categoria en funció
de la relació de parelles inscrites durant tot el Circuit a totes les proves.
1.3 En cas que un jugador/a es classifiqui en dues categories, només podrà jugar en una
d'elles, tindrà temps per decidir-se cinc dies abans del tancament de la inscripció o si
no passarà directament a la categoria que li pertoca segon la seva edat.
1.4 Si per alguna raó no es completés el número de 16 participants (8 parelles) els grups es
composaran de la següent manera:
 2 parelles: 1 partit final decidirà el campió/ona
 3 parelles: 1 grup tots contra tots decidirà el campió
 4 parelles: 1 grup tots contra tots decidirà el campió
 5 parelles: 1 grup tot contra tots decidirà el campió
 6 parelles: 2 grups, els dos primers classificats de cada grup jugaran la final
 7 parelles: es composaran dos grups de 3 i 4 parelles respectivament (el grup A
tindria 3 parelles, la 1, la 4 i la 5). Els dos millors classificats de cada grup
disputaran les semifinals.
 8 parelles: 2 grups, els dos millors classificats de cada grup disputaran la final.
1.5 Tots els partits de la fase de grups es disputaran a dos sets més un tie-break en cas
d’empat.
1.6 Els partits de la segona fase es disputaran al millor de 3 sets amb tie-break a tots ells.
A les categories que tinguin 4 o menys parelles els partits es disputaran al millor de tres
sets amb tie-break a tots ells.
2. INSCRIPCIÓ
2.1 Hi ha un termini d'inscripció al Màster de menors que estarà posat a la fitxa de competició,
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en cas que alguna parella o persona en aquell termini marcat al web de la Federació no
s’hagi inscrit, la Federació donarà per entès que no vol competir i avisarà al jugador
següent del rànquing.
2.2 En cas que un jugador tingui parella però no trobi company, anirà amb el jugador que quedi
lliure i en cas que hi hagi una renúncia, amb el següent del rànquing.
2.3 En cas d’empat per punts es farà un sorteig a la FCP i s’avisarà a la persona seleccionada.
S’arribarà a avisar fins al número 20 de rànquing, si no es donarà una parella vacant.
2.4 Una vegada un jugador ha declinat la participació, ja no podrà jugar el Màster d’aquell any,
per a declinar la plaça sempre ha de ser per escrit a menors@fcpadel.cat i no s’acceptarà
cap inscripció o declinació per telèfon.
2.5 Cada jugador haurà d' estar atent a la FCP de la data del Màster i del període d’inscripció
que s'haurà de fer al correu electrònic: menors@fcpadel.cat amb el nom complet dels
jugadors, número de llicència i categoria en què es jugarà
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ANNEX 3
NORMATIVA LLIGA CATALANA BARCELONA
1. Dades generals
1.1 Torneig per equips obert a tots els clubs federats de Barcelona.
1.2 L’organització es reserva els drets d’acceptar algun equip fora d’aquesta província.
1.3 Tots els jugadors participants han de disposar de la llicència federativa de la Federació
Catalana de Pàdel en curs.
1.4 L’organització d’aquest lliga corre a càrrec de la Federació Catalana de Pàdel.
1.5 Tota la informació sobre la lliga es troba a la pàgina web www.fcpadel.cat de la Federació
Catalana de Pàdel on setmanalment s’hi penjaran les classificacions i resultats actualitzats.
L’organització es comunicarà als capitans a través de correu electrònic, demanem per tant
que en el formulari d’inscripció feu constar un correu electrònic de contacte personal.

2. Comitè de Competició
La lliga disposarà d’un comitè de competició encarregat d’aplicar el Reglament en cada problema
que pugui sorgir.
Per problemes sobre l’aplicació del Reglament, canvis d’horari o ajornament, s’haurà de parlar
amb el jutge àrbitre de la competició:
El comitè de competició estarà format pel director esportiu de la FCP, el delegat federatiu de
la zona, el director de la Lliga, més els jutges àrbitres de la competició.

3. Clubs instal·lacions.
3.1 Tots els clubs participants han de disposar d’un mínim de dues pistes de joc per a la
competició.
3.2 Les pistes han de presentar les mesures Reglamentàries que s’especifiquen en el Reglament
de la FCP.
3.3 Les pistes que s’utilitzen per a l’eliminatòria no han de ser obligatòriament del mateix tipus
de construcció (vidre o mur).
3.4 No es podrà disputar cap eliminatòria amb només una pista. Es pot però, començar el
primer partit amb una sola pista i els dos següents en dues pistes.
3.5 És obligatori facilitar a l’equip visitant el servei de vestidors.
3.6 Les pistes han d’estar en unes condicions òptimes pel joc.
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4. Pilotes
4.1 La pilota oficial per a la competició és HEAD PÀDEL, pilota oficial de la FCP.
4.2 És obligatori l’obertura d’un pot nou per a cada partit.
4.3 Qualsevol equip es pot negar a jugar amb pilotes que no siguin les oficials. Un cop
començada l'eliminatòria no s’acceptaran reclamacions.
4.4 La no utilització de la pilota oficial pot comportar la nul·litat de l’eliminatòria.
4.5 La Federació Catalana de Pàdel facilitarà pilotes als equips.

5. Modalitats, jugadors, horaris:
5.1 Modalitats / Edats:
5.1.1

Absolut masculí i femení. veterans masculí i veteranes femení, menors sub-16 femení,
menors-sub16 masculí i menors sub-12.

5.1.2

Absolut masculí i femení podran participar jugadors a partir de 15 anys (*).

5.1.3

Veterans masculí podran participar jugadors a partir de 40 anys (*) o més.

5.1.4

Veteranes femení podran participar jugadores a partir de 35 anys (*) o més.

5.1.5

(*) Si compleixen l'edat durant l'any de la competició poden participar.

5.2 Jugadors:
5.2.1

Un jugador només pot formar part de l’equip del club per al qual tingui llicència vigent
abans d’iniciar la competició.

5.2.2

El màxim nombre d’inscrits per a cada equip de competició és de 25 integrants.

5.2.3

L’ordre de confecció de la llista de jugadors s’ha de fer de l’1 al 25, seguint el rànquing
del Circuit Català de Pàdel de la FCP vigent a l'inici de la competició.

5.2.4

Es publicarà una o diverses dates on es podran afegir jugadors, sempre que no se
superi el nombre màxim de 25 jugadors per equip.

5.2.5

Els capitans han de poder comprovar la identitat dels jugadors amb algun document
acreditatiu a petició dels capitans o davant la presència del jutge àrbitre. En el cas que
el jutge àrbitre es presenti a l'eliminatòria i algun dels equips tingui algun jugador que
no es pugui acreditar, els 2 equips seran sancionats amb la pèrdua de l'eliminatòria.

5.3 Horaris:
5.3.1

Cada equip local podrà triar l'horari que millor s'adapti a les seves instal·lacions,
sempre dins dels límits de cada modalitat.

5.3.2

Absolut masculí i femení (cap de setmana: dissabte o diumenge)

5.3.3

Veterans (dijous o divendres, a partir 19 h)

5.3.4

Veteranes (Qualsevol dia menys dissabte).
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6. Sistema de competició
6.1 Fase provincial (Divisió d’Honor):
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

El grup A amb 10 equips jugarà per ser campió del grup i els seus 4 millors classificats
jugar la Copa Catalunya.
Hi haurà descens al grup B
El Grup B jugarà per quedar campió del grup i pujar al grup A
En el Grup B hi haurà descens a 1a Categoria de la fase comarcal.
Es jugarà amb el sistema de lligueta de doble volta.
Durada : Febrer a Octubre

6.1 Fase comarcal:
6.2.1

La fase comarcal es jugarà amb el sistema de lligueta de doble volta.

6.2.2

Es proclamarà campió qui es classifiqui primer en la fase regular.

6.2.3

Es dividirà la lliga en dues o tres categories, depenent de la inscripció, es
respectaran les posicions de l’anterior lliga.

6.2.4

Durada: de febrer a novembre.

6.3 Copa Catalunya:
6.3.1

La Copa Catalunya es divideix en 2 categories OR i PLATA.

6.3.2

Copa Catalunya OR a Barcelona la disputaran els 4 millors equips de la lliga
provincial (Divisió d’Honor) en les 2 modalitats masculina i femenina.

6.3.3

Copa Catalunya PLATA a Barcelona la disputaran els millors de la lliga comarcal de
1a categoria en les 2 modalitats masculina i femenina.

6.3.4

El sistema de competició és mitjançant un quadre eliminatori directe.

6.3.5

Els jugadors seran els mateixos inscrits que a la fase provincial o comarcal.

6.3.5.1 No s'hi podran afegir jugadors
6.3.6

La seus es decidirà cada any, alternant consecutivament per províncies.

7. Sistema de joc
7.1 En totes les fases es disputarà cada eliminatòria al millor de tres partits.
7.2 Es permetrà jugar una eliminatòria amb 2 parelles, amb menys no es podrà jugar.
7.3 Tots els partits es jugaran al millor de tres sets amb tie-break en cadascun d’ells.
7.4 L’ordre de joc sempre és el següent: parella 1, parella 3 i parella 2.
7.5 En tots els jocs es jugarà amb el sistema d’avantatges, no hi haurà doncs, punt d’or.
7.6 L’ordre de jugadors per a cada eliminatòria es farà seguint el rànquing de la FCP en Divisió
d’Honor, 1a categoria, 2a categoria i 3a categoria, a la resta de categories serà el capità qui
decideixi la posició dels jugadors/es.
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7.7 Així sempre jugaran de número 1 la parella que entre els 2 sumin més punts que la parella
2 i que la 3 successivament.

7.8 En el cas que 2 parelles o més sumin el mateix en rànquing o en edat segons la modalitat
serà el capità / na qui decideixi en quin ordre jugaran.
7.9 Abans de començar a jugar els capitans/es han de revisar els equips (jugadors/es, punts
parelles, edats,...), un cop començada l’eliminatòria, les alineacions o equips presentats ja
no podran ésser impugnats o revisats, ni tan sols per existència d’error.
7.10

VETERANS:

7.10.1 L’ordre de jugadors per a cada eliminatòria es farà per edats.
7.10.2 Veterans masculí:
7.10.2.1

La parella número 1, jugadors + 50 anys.

7.10.2.2

La parella número 2, jugadors + 45 anys.

7.10.2.3

La parella número 3, jugadors +40 anys.

7.10.3 Veteranes femení:
7.10.3.1

La parella de major edat, la suma ha de ser com a mínim de 80 anys.

8. Puntuació / Classificació / Sancions
8.1 Puntuació per equips:
8.1.2

Cada partit guanyat en l’eliminatòria sumarà 1 punt per l’equip, així el resultat final
serà el que marqui els punts de l’equip.

8.1.3

Cada parella no presentada restarà un punt del global de l’eliminatòria.

8.1.4

Ex: un equip que es presenta amb 2 parelles i guanya els dos partits, resultat total
serà d’2-1.

8.2 Puntuació jugadors:
8.2.1

Puntuació jugadors absolut masculí i femení, cada partit guanyat en 1a categoria
sumarà 10 punts per al rànquing català de la FCP, els partits a 2a categoria sumarà
6 punts per a cada jugador/a, els partits a 3a categoria sumarà 4 punts per cada
jugador/a, i els partits a 4a categoria sumarà 2 punts.

8.2.2

La resta de categories no obtindran puntuació.

8.3 Classificació:
8.3.1 En cas d’empat entre 2 equips, sempre comptarà l’enfrontament directe entre ells,
si perdura l’empat es tindrà en compte la diferència de set guanyats amb set
perduts, i si encara continua havent-hi empat, es tindrà en compte la diferència
de jocs guanyats amb jocs perduts.

8.3.2 En cas de triple empat es tindrà en compte els enfrontaments entre els 3
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equips, si perdura l’empat es tindrà en compte la diferència de set guanyats

amb set perduts, i si encara continua l'empat, es tindrà en compte la
diferència de jocs guanyats amb jocs perduts.
8.4

Sancions (WO) :

8.4.1 Un equip que no es presenti a l’eliminatòria es considerarà WO total les 3
parelles, se sumarà tres WO l'equip no presentat.
8.4.2 Un equip podrà jugar amb només 2 parelles, i la parella que no juga serà
considerada WO, se sumarà un WO per aquesta parella no presentada.
8.4.3 Quan es pre avisi al capità contrari abans de les 21 hores del dia anterior de la
no assistència d’una parella, no hi haurà sanció. Quan el W.O d’una parella no
es pre avisi amb el temps marcat, la sanció serà d’1 punt negatiu.
8.4.4 Un equip que no es presenti a jugar o no es presenti amb les 3 parelles, ha
d'avisar a l’equip contrari i al jutge àrbitre en el cas que no ho faci serà
sancionat amb 3 punts a la classificació.
8.4.5 Un equip que suma 9 WO’s es desqualificarà automàticament a l’equip de la
competició, anul·lant així tots els punts que havia guanyat i/o atorgat.
9. Actes
9.1 Les actes es podran descarregar des de la pàgina web de la FCP dins l'apartat de Competicions
/ Lliga Catalana.
9.2 Les actes s’hauran d’introduir per qualsevol dels capitans/es en la web com a màxim 5 dies
després a partir de l'endemà de la data fixada per a l'eliminatòria i fins a les 24 hores del cinquè
dia.
9.3 Un cop introduïda l'acta de qualsevol eliminatòria i sigui visible els resultats a la web hi haurà
48 hores per reclamar sobre aquesta eliminatòria, un cop passat aquest termini no s'admetran
reclamacions.
9.4 Les actes que no s’hagin introduït dins del límit establert comportaran la nul·litat de
l’enfrontament.
9.5 No es comptabilitzarà cap resultat que no s’introdueixi en el web.

10. Ajornaments
10.1

Sempre s’ha de demanar l’ajornament al jutge àrbitre amb la nova data de l’eliminatòria,

en el cas de no indicar la nova data, el jutge àrbitre passat les 72 hores de

la data de

l’eliminatòria, el jutge àrbitre haurà de marca runa nova data que no es podrà modificar.

10.2 Si una eliminatòria començada se n'ha d'ajornar els jugadors / es seran els mateixos i
s'ha de reiniciar amb el resultat que es va ajornar, no cal que totes les parelles juguin el
mateix dia però si ho han de fer abans dels 15 dies que permet els ajornaments.
10.3

Només es podrà demanar l’ajornament d’una eliminatòria en els casos següents:
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En cas de força major, considerant força major les inclemències meteorològiques, que

no permetin utilitzar les pistes en les condicions necessàries per a la pràctica del pàdel
10.5

Si un equip el club al qual representa juga en la mateixa setmana una competició per

equips organitzada per la FIP, FEP o FCP.
10.6

Altres factors que el comitè de competició puguin considerar com a tals.

10.7

Les eliminatòries ajornades tenen un termini de 15 dies per disputar-se.

10.8

Passat aquest termini es puntuarà l’eliminatòria amb el resultat d’0 a 0.

11. Trofeus
Fase provincial: al Campió de cada categoria.
Fase COPA CATALUNYA: al campió i sotscampió de la Copa Catalunya.
12. Ascensos i Descensos
Els ascensos i descensos es decidiran cada any i es publicaran juntament amb la normativa per
a aquesta edició en la pàgina web apartat Competició / Lliga Catalana de cada província.
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ANNEX 4
NORMATIVA LLIGA CATALANA TARRAGONA
1. Dades generals
1.1 Torneig per equips obert a tots els clubs federats de Tarragona.
1.2 L’organització es reserva els drets d’acceptar algun equip fora d’aquesta província.
1.3 Tots els jugadors participants han de disposar de la llicència federativa de la Federació
Catalana de Pàdel en curs.
1.4 L’organització d’aquest lliga corre a càrrec de la Federació Catalana de Pàdel.
1.5 Tota la informació sobre la lliga restarà penjada a www.fcpadel.cat de la Federació
Catalana de Pàdel on setmanalment s’hi penjaran les classificacions i resultats actualitzats.
1.6 L’organització es comunicarà amb els capitans a través de correu electrònic, demanem així
que en el formulari d’inscripció feu constar un correu electrònic de contacte personal.

2. Comitè de Competició.
La Lliga disposarà d’un comitè de competició encarregat d’aplicar el Reglament en cada problema que
pugui sorgir.

Per problemes sobre l’aplicació del Reglament, canvis d’horari o ajornament, s’haurà de parlar
amb el jutge àrbitre de la competició:

El comitè de competició estarà format pel director esportiu de la FCP, el delegat federatiu de la
zona, el director de la Lliga, més els jutges àrbitres de la competició.
3. Clubs instal·lacions.
3.1 Tots els clubs participants han de disposar d’un mínim de dues pistes de joc per a la
competició.
3.2 Les pistes han de presentar les mides Reglamentàries que s’especifiquen en el Reglament de la FCP.
3.3 Les pistes que s’utilitzen per a l’eliminatòria no han de ser obligatòriament del mateix
tipus de construcció(vidre o mur).
3.4 No es podrà disputar cap eliminatòria amb només una pista destinada a la mateixa. Es pot
però començar el primer partit amb una sola pista i els dos següents en dues pistes.
3.5 És obligatori facilitar a l’equip visitant el servei de vestidors.
3.6 Les pistes han d’estar en unes condicions òptimes pel joc.
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4. Pilotes.
4.1 La pilota oficial per a la competició és HEAD PÀDEL, pilota oficial de la FCP
4.2 És obligatori l’obertura d’un pot nou per a cada partit.
4.3 Qualsevol equip es pot negar a jugar amb pilotes que no siguin l'oficial, tot i que un cop
començada l'eliminatòria no s’acceptaran reclamacions.
4.4 La no utilització de la pilota oficial pot comportar la nul·litat de l’eliminatòria.
4.5 La Federació Catalana de Pàdel facilitarà pilotes als equips.

5. Modalitats, jugadors, horaris:
5.1 Modalitats / Edats:
5.1.1

Absolut masculí i femení. Veterans masculí i veteranes femení.

5.1.2

Absolut masculí i femení podran participar jugadors a partir de 15 anys (*).

5.1.3

Veterans masculí podran participar jugadors a partir de 40 anys (*) o més.

5.1.4

Veteranes femení podran participar jugadors a partir de 35 anys (*) o més.

5.1.5

(*) Si compleixen l'edat durant l'any de la competició poden participar.

5.2 Jugadors:
5.2.1 Un jugador només pot formar part de l’equip del club per al qual tingui llicència vigent
abans d’iniciar la competició.
5.2.3 El màxim nombre d’inscrits per a cada equip de competició és de 25 integrants.
5.2.4 L’ordre de confecció de la llista de jugadors s’ha de fer de l’1 al 25, seguint el
rànquing del Circuit Català de Pàdel de la FCP vigent a l'inici de la competició.
5.2.5 Es publicarà una o diverses dates on es podran afegir i donar de baixa jugadors,
sempre que no se superi el nombre màxim de 25 jugadors per equip.
5.2.6 Els capitans han de poder comprovar la identitat dels jugadors amb algun document
acreditatiu a petició dels capitans o davant la presència del jutge àrbitre. En el cas
que el jutge àrbitre es presenti a l'eliminatòria i algun dels equips tingui algun
jugador que no es pugui acreditar, els 2 equips seran sancionats amb la pèrdua de
l'eliminatòria.
5.3 Horaris:
5.3.1 Cada equip local podrà triar l'horari que millor s'adapti a les seves instal·lacions,
sempre dins dels límits de cada modalitat.
5.3.2 Absolut masculí i femení (cap de setmana: dissabte o diumenge)
5.3.3 Veterans (dijous o divendres Tarda, Cap de setmana)
5.3.4 Recomanables femení (dissabte, 13 h) i masculí (dissabte, 16 h)
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6. Sistema de competició.
6.1 Fase Provincial:
6.1.2.1 Es jugarà amb el sistema de lligueta (doble volta).
6.1.2.2 Es proclamarà campió qui es classifiqui primer en la fase regular.
6.1.2.3 En modalitat Masculina a partir de la 5a categoria es dividiran en grup A, B, C .
segons els inscrits i l'ascens es farà per fase de play off entre tots els grups.
6.1.2.4 En modalitat Femenina a partir de la 4a categoria es dividiran en grup A, B, C .
segons els inscrits i l'ascens es farà per fase de play off entre tots els grups.
6.1.2.5 Durada: febrer a octubre.

7. Copa Catalunya:
7.1 La Copa Catalunya es divideix en 2 categories OR i PLATA.
7.2 Copa Catalunya OR a Tarragona la disputaran els 2 millors equips de la lliga provincial
en les 2 modalitats masculina i femenina.
7.3 Copa Catalunya PLATA a Tarragona la disputaran els 2 millors de la lliga provincial de 2a
categoria en les 2 modalitats masculina i femenina.
7.4 El sistema de competició és mitjançant un quadre eliminatori directe.
7.5 Els jugadors seran els mateixos inscrits que a la fase provincial o comarcal.
7.5.1

No s'hi podran afegir jugadors

7.6 La seus es decidirà cada any, alternant consecutivament per províncies.

8. Sistema de joc
8.1 En totes les fases es disputarà cada eliminatòria al millor de tres partits.
8.2 Es permetrà jugar una eliminatòria amb 2 parelles, amb menys no es podrà jugar.
8.3 Tots els partits es jugaran al millor de tres sets amb tie-break en cadascun d’ells.
8.4 L’ordre de joc sempre és el següent: parella 1, parella 3 i parella 2.
8.5 En tots els jocs es jugarà amb el sistema d’avantatges, no hi haurà doncs, punt d’or.
8.6 L’ordre de jugadors per a cada eliminatòria es farà seguint el rànquing de la FCP en totes
les categories.
8.7 Així sempre jugaran de número 1 la parella que entre els 2 sumin més punts que la
parella 2 i que la 3 successivament.
8.8 En el cas que 2 parelles o més sumin el mateix en rànquing o en edat segons la modalitat

serà el capità / na qui decideixi en quin ordre jugaran.
8.9 Abans de començar a jugar els capitans/es han de revisar els equips (jugadors/es, punts

parelles, edats,...), un cop començada l’eliminatòria, les alineacions o equips presentats ja
no podran ésser impugnats o revisats, ni tan sols per existència d’error.
8.10
VETERANS:
8.10.1 L’ordre de jugadors per a cada eliminatòria es farà per edats.
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8.10.1.1 La parella número 1, jugadors + 50 anys.
8.10.1.2 La parella número 2, jugadors + 45 anys.
8.10.1.3 La parella número 3, jugadors +40 anys.
8.10.2 Veteranes femení: La parella de major per edat, la suma ha de ser com a mínim
de 80 anys.

9. Puntuació / Classificació / Sancions
9.1 Puntuació equips:
9.1.1

Cada partit guanyat en l’eliminatòria sumarà 1 punt per l’equip, així el resultat
final serà el que marqui els punts de l’equip.

9.1.2

Cada parella no presentada restarà un punt del global de l’eliminatòria.

9.1.3

Ex: un equip que es presenta amb 2 parelles i guanya els dos partits, resultat
total serà d’2-1.

9.2 Puntuació jugadors:
9.2.1 Puntuació jugadors absolut masculí i femení, cada partit guanyat en 1a categoria
sumarà 10 punts per al rànquing català de la FCP, els partits a 2a categoria
sumarà 6 punts per a cada jugador/a, els partits de 3a categoria sumarà 4 punts
per a cada jugador/a i els partits de 4a categoria 2 punts per a cada jugador/a.
9.2.2 La resta de categories no obtindran puntuació.
9.3 Classificació:
9.3.1 En cas d’empat entre 2 equips sempre comptarà l’enfrontament directe entre
ells, si perdura l’empat es tindrà en compte la diferència de set guanyats
amb set perduts, i si encara continua havent-hi empat la diferència de jocs
guanyats amb jocs perduts.
9.3.2 En cas de triple empat es tindrà en compte els enfrontaments entre els 3 equips,
si perdura l’empat es tindrà en compte la diferència de jocs guanyats amb jocs
perduts.
9.4 Sancions (WO) :
9.4.1 Un equip que no es presenti a l’eliminatòria es considerarà WO total les 3

parelles, se sumarà tres WO l'equip no presentat.
9.4.2 Un equip podrà jugar amb només 2 parelles, i la parella que no juga serà

considerada WO, se sumarà un WO per aquesta parella no presentada.
9.4.3 Quan es preavisi al capità contrari abans de les 21 hores del dia anterior de la no
assistència d’una parella, no hi haurà sanció. Quan el w.o d’una parella no es
preavisi amb el temps marcat, la sanció serà d’1 punt negatiu.
9.4.4 Un equip que no es presenti a jugar o no es presenti amb les 3 parelles, ha
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d'avisar a l’equip contrari i al jutge àrbitre en el cas que no ho faci serà
sancionat amb -3 punts a la classificació.
9.4.5 Un equip que suma 9 WO’s es desqualificarà automàticament a l’equip de la

competició, anul·lant així tots els punts que havia guanyat i/o atorgat.
9.5 Actes
9.5.1 Les actes es podran descarregar des de la pàgina web de la FCP dins l'apartat de
Competicions / Lliga Catalana.
9.5.2 Les actes s’hauran d’introduir per qualsevol dels capitans/es en la web com a màxim
5 dies després a partir de l'endemà de la data fixada per a l'eliminatòria i fins a les
24 hores del cinquè dia.
9.5.3 Un cop introduïda l'acta de qualsevol eliminatòria i sigui visible els resultats a la web
hi haurà 48 hores per reclamar sobre aquesta eliminatòria, un cop passat aquest
termini no s'admetran reclamacions.
9.5.4 Les actes que no s’hagin introduït dins del límit establert comportaran la nul·litat
de l’enfrontament.
9.5.5 No es comptabilitzarà cap resultat que no s’introdueixi en el web.

10. Ajornaments
10.1

Sempre s’ha de demanar l’ajornament al jutge àrbitre amb la nova data de

l’eliminatòria, en el cas de no indicar la nova data, el jutge àrbitre passat les 72 hores de la
data de l’eliminatòria, haurà de marcar una nova data que no es podrà modificar.
10.2

Si una eliminatòria començada se n'ha d'ajornar els jugadors / es seran els mateixos

i s'ha de reiniciar amb el resultat que es va ajornar, no cal que totes les parelles juguin el
mateix dia però si ho han de fer abans dels 15 dies que permet els ajornaments.
10.3

Només es podrà demanar l’ajornament d’una eliminatòria en els casos següents:
10.3.1 En cas de força major, considerant força major les inclemències
meteorològiques, que no permetin utilitzar les pistes en les condicions
necessàries per a la pràctica del pàdel

10.3.2 Si un equip el club al qual representa juga en la mateixa setmana una
competició per equips organitzada per la FIP, FEP o FCP.
10.3.3 Altres factors que el comitè de competició puguin considerar com a tals.
10.4

Les eliminatòries ajornades tenen un termini de 15 dies per disputar-se.

10.5

Passat aquest termini es puntuarà l’eliminatòria amb el resultat d’0 a 0.
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11. Trofeus
Fase provincial: al campió de cada categoria.
Fase COPA CATALUNYA: al campió i sots campió de la Copa Catalunya.
13. Sistema ascens i descens Lliga
Els ascensos i descensos es decidiran cada any i es publicaran juntament amb la normativa per
a aquesta edició en la pàgina web apartat Competició / Lliga Catalana de cada província.
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ANNEX 5
NORMATIVA LLIGA CATALANA LLEIDA
1. Dades generals
1.1 Torneig per equips obert a tots els clubs federats de Lleida.
1.2 L’organització es reserva els drets d’acceptar algun equip fora d’aquesta província.
1.3 Tots els jugadors participants han de disposar de la llicència federativa de la Federació
Catalana de Pàdel en curs.
1.4 L’organització d’aquest lliga corre a càrrec de la Federació Catalana de Pàdel.
1.5 Tota la informació sobre la lliga restarà penjada a www.fcpadel.cat de la Federació Catalana
de Pàdel on setmanalment s’hi penjaran les classificacions i resultats actualitzats.
1.6 L’organització es comunicarà amb els capitans a través de correu electrònic, demanem així
que en el formulari d’inscripció feu constar un correu electrònic de contacte personal.

2. Comitè de Competició
La Lliga disposarà d’un comitè de competició encarregat d’aplicar el Reglament en cada problema que
pugui sorgir.

Per problemes sobre l’aplicació del Reglament, canvis d’horari o ajornament, s’haurà de parlar
amb el jutge àrbitre de la competició:
El comitè de competició estarà format pel director esportiu de la FCP, el delegat federatiu de la
zona, el director de la Lliga, més els jutges àrbitres de la competició.
3. Clubs instal·lacions
3.1 Tots els clubs participants han de disposar d’un mínim de dues pistes de joc per a la
competició.
3.2 Les pistes han de presentar les mides Reglamentàries que s’especifiquen en el Reglament
de la FCP.
3.3 Les pistes que s’utilitzen per a l’eliminatòria no han de ser obligatòriament del mateix
tipus de construcció(vidre o mur).
3.4 No es podrà disputar cap eliminatòria amb només una pista destinada a la mateixa. Es pot
però, començar el primer partit amb una sola pista i els dos següents en dues pistes.
3.5 És obligatori facilitar a l’equip visitant el servei de vestidors.
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3.6 Les pistes han d’estar en unes condicions òptimes pel joc.

4. Pilotes.
4.1 La pilota oficial per a la competició és HEAD PÀDEL, pilota oficial de la FCP
4.2 És obligatori l’obertura d’un pot nou per a cada partit.
4.3 Qualsevol equip es pot negar a jugar amb pilotes que no siguin l'oficial, tot i que un cop
començada l'eliminatòria no s’acceptaran reclamacions.
4.4 La no utilització de la pilota oficial pot comportar la nul·litat de l’eliminatòria.
4.5 La Federació Catalana de Pàdel facilitarà pilotes als equips.

5. Modalitats, jugadors, horaris:
5.1 Modalitats / Edats:
5.1.1

Absolut masculí i femení.

5.1.2

Absolut masculí i femení podran participar jugadors a partir de 15 anys (*).

(*) Si compleixen l'edat durant l'any de la competició poden participar.
5.2 Jugadors:
5.2.1

Un jugador només pot formar part de l’equip del club per al qual tingui llicència
vigent abans d’iniciar la competició.

5.2.2

El màxim nombre d’inscrits per a cada equip de competició és de 25 integrants.

5.2.3

L’ordre de confecció de la llista de jugadors s’ha de fer de l’1 al 25, seguint el
rànquing del Circuit Català de Pàdel de la FCP vigent a l'inici de la competició.

5.2.4

Es publicarà una o diverses dates on es podran afegir jugadors, sempre que no se
superi el nombre màxim de 25 jugadors per equip.

5.3 Els capitans han de poder comprovar la identitat dels jugadors amb algun document
acreditatiu a petició dels capitans o davant la presència del jutge àrbitre. En el cas que el jutge
àrbitre es presenti a l'eliminatòria i algun dels equips tingui algun jugador que no es pugui
acreditar, els 2 equips seran sancionats amb la pèrdua de l'eliminatòria.
5.4 Horaris:
5.4.1

Cada equip local podrà triar l'horari que millor s'adapti a les seves instal·lacions,
sempre dins dels límits de cada modalitat.

5.4.2

Absolut Masculí i Femení (Cap de Setmana 3 dies : Divendres, Dissabte o
Diumenge).
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6. Sistema de competició
6.1 Fase Provincial:
6.1.1

Es jugarà amb el sistema de lligueta (doble volta).

6.1.2

Es proclamarà campió qui es classifiqui primer en la fase regular.

6.1.3

Es dividirà la Lliga en dues o tres categories, depenent de la inscripció, es
respectaran les posicions de l’anterior lliga.

6.1.4

Durada: febrer a octubre.

7. Copa Catalunya:
7.1 La Copa Catalunya es divideix en 2 categories OR i PLATA.
7.2 Copa Catalunya OR a Tarragona la disputaran els 2 millors equips de la lliga provincial en les
2 modalitats masculina i femenina.
7.3 Copa Catalunya PLATA a Tarragona la disputaran els 2 millors de la lliga provincial de 2a
categoria en les 2 modalitats masculina i femenina.
7.4 El sistema de competició és mitjançant un quadre eliminatori directe.
7.5 Els jugadors seran els mateixos inscrits que a la fase provincial o comarcal.
7.6 No s'hi podran afegir jugadors
7.7 La seus es decidirà cada any, alternant consecutivament per províncies.

8. Sistema de joc
8.1 En totes les fases es disputarà cada eliminatòria al millor de tres partits.
8.2 Es permetrà jugar una eliminatòria amb 2 parelles, amb menys no es podrà jugar.
8.3 Tots els partits es jugaran al millor de tres sets amb tie-break en cadascun d’ells.
8.4 L’ordre de joc sempre és el següent: parella 1, parella 3 i parella 2.
8.5 En tots els jocs es jugarà amb el sistema d’avantatges, no hi haurà doncs, punt d’or.
8.6 L’ordre de jugadors per a cada eliminatòria es farà seguint el rànquing de la FCP en totes les
categories.
8.7 Així sempre jugaran de número 1 la parella que entre els 2 sumin més punts que la parella
2 i que la 3 successivament.

8.8 En el cas que 2 parelles o més sumin el mateix en rànquing o en edat segons la modalitat
serà el capità / na qui decideixi en quin ordre jugaran.
8.9 Abans de començar a jugar els capitans/es han de revisar els equips (jugadors/es, punts
parelles, edats,...), un cop començada l’eliminatòria, les alineacions o equips presentats ja
no podran ésser impugnats o revisats, ni tan sols per existència d’error.
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9. Puntuació / Classificació / Sancions
9.1 Puntuació equips:
9.1.1

Cada partit guanyat en l’eliminatòria sumarà 1 punt per l’equip, així el resultat final
serà el que marqui els punts de l’equip.

9.1.2

Cada parella no presentada restarà un punt del global de l’eliminatòria.

9.1.3

Ex: un equip que es presenta amb 2 parelles i guanya els dos partits, resultat total
serà d’2-1.

9.2 Puntuació jugadors:
9.2.1

Puntuació jugadors absolut masculí i femení, cada partit guanyat en 1a categoria
sumarà 10 punts per al rànquing català de la FCP, els partits a 2a categoria sumarà 6
punts per a cada jugador/a, els partits a 3a categoria sumarà 4 punts per a cada
jugador/a, i els partits a 4a categoria sumarà 2 punts per a cada jugador/a.

9.2.2

La resta de categories no obtindran puntuació.

9.3 Classificació:
9.3.1

En cas d’empat entre 2 equips sempre comptarà l’enfrontament directe entre ells, si
perdura l’empat es tindrà en compte la diferència de set guanyats amb set per- duts,
i si encara continua havent-hi empat, es tindrà en compte la diferència de jocs
guanyats amb jocs perduts.

9.3.2

En cas de triple empat es tindrà en compte els enfrontaments entre els 3 equips, si
perdura l’empat la diferència es tindrà en compte la diferència de set guanyats amb
set perduts, i si encara continua havent-hi empat es tindrà en compte la diferència de
jocs guanyats amb jocs perduts.

9.4 Sancions (WO) :
9.4.1

Un equip que no es presenti a l’eliminatòria es considerarà WO total les 3 parelles,
se sumarà tres WO l'equip no presentat.

9.4.2

Un equip podrà jugar amb només 2 parelles, i la parella que no juga serà
considerada WO, se sumarà un WO per aquesta parella no presentada.

9.4.3

Quan es preavisi al capità contrari abans de les 21 hores del dia anterior de la no
assistència d’una parella, no hi haurà sanció. Quan el w.o d’una parella no es
preavisi amb el temps marcat, la sanció serà d’1 punt negatiu.

9.4.4

Un equip que no es presenti a jugar o no es presenti amb les 3 parelles, ha d'avisar
a l’equip contrari i al jutge àrbitre en el cas que no ho faci serà sancionat amb 3
punts a la classificació.

9.4.5

Un equip que suma 9 WO’s es desqualificarà automàticament a l’equip de la
competició, anul·lant així tots els punts que havia guanyat i/o atorgat.

Federació Catalana de Pàdel

Reglament de Competició

Pàgina

75

Federació Catalana de Pàdel

REGLAMENT DE COMPETICIÓ

9.5 Actes
9.5.1

Les actes es podran descarregar des de la pàgina web de la FCP dins l'apartat de
Competicions / Lliga Catalana.

9.5.2

Les actes s’hauran d’introduir per qualsevol dels capitans/es en la web com a màxim 5
dies després a partir de l'endemà de la data fixada per a l'eliminatòria i fins a les 24
hores del cinquè dia.

9.5.3

Un cop introduïda l'acta de qualsevol eliminatòria i sigui visible els resultats a la web hi
haurà 48 hores per reclamar sobre aquesta eliminatòria, un cop passat aquest ter- mini
no s'admetran reclamacions.

9.5.4

Les actes que no s’hagin introduït dins del límit establert comportaran la nul·litat de
l’enfrontament.

9.5.5

No es comptabilitzarà cap resultat que no s’introdueixi en el web.

11. Ajornaments
11.1 Sempre s’ha de demanar l’ajornament al jutge àrbitre amb la nova data de l’eliminatòria, en
el cas de no indicar la nova data el jutge àrbitre passat les 72 hores de la data de l’eliminatòria,
el jutge àrbitre haurà de marcar una nova data que no es podrà modificar.
11.2 Si una eliminatòria començada se n'ha d'ajornar els jugadors / es seran els mateixos i s'ha de
reiniciar amb el resultat que es va ajornar, no cal que totes les parelles juguin el mateix dia però
si ho han de fer abans dels 15 dies que permet els ajornaments.
11.3 Només es podrà demanar l’ajornament d’una eliminatòria en els casos següents:
11.4 En cas de força major, considerant força major les inclemències meteorològiques, que no
permetin utilitzar les pistes en les condicions necessàries per a la pràctica del pàdel
11.5 Si un equip el club al qual representa juga en la mateixa setmana una competició per
equips organitzada per la FIP, FEP o FCP.
11.6 Altres factors que el comitè de competició puguin considerar com a tals.
11.7 Les eliminatòries ajornades tenen un termini de 15 dies per disputar-se.
11.8 Passat aquest termini es puntuarà l’eliminatòria amb el resultat d’0 a 0.

12. Trofeus
Fase provincial: al campió de cada categoria.
Fase COPA CATALUNYA: al campió i sots campió de la Copa Catalunya


Ascensos i descensos Lliga



Els ascensos i descensos es decidiran cada any i es publicaran juntament amb la normativa
per a aquesta edició en la pàgina web apartat Competició / Lliga Catalana de cada
província.
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ANNEX 6
NORMATIVA LLIGA CATALANA GIRONA
1. Dades generals
1.1 Torneig per equips obert a tots els clubs federats de Girona.
1.2 L’organització es reserva els drets d’acceptar algun equip fora d’aquesta província.
1.3 Tots els jugadors participants han de disposar de la llicència federativa de la Federació
Catalana de Pàdel en curs.
1.4 L’organització d’aquest lliga corre a càrrec de la Federació Catalana de Pàdel.
1.5 Tota la informació sobre la lliga restarà penjada a www.fcpadel.cat de la Federació
Catalana de Pàdel on setmanalment s’hi penjaran les classificacions i resultats actualitzats.
1.6 L’organització es comunicarà amb els capitans a través de correu electrònic, demanem així
que en el formulari d’inscripció feu constar un correu electrònic de contacte personal.

2. Comitè de Competició.
La Lliga disposarà d’un comitè de competició encarregat d’aplicar el Reglament en cada
problema que pugui sorgir.
Per problemes sobre l’aplicació del Reglament, canvis d’horari o ajornament, s’haurà de parlar
amb el jutge àrbitre de la competició:

El comitè de competició estarà format pel director esportiu de la FCP, el delegat federatiu de
la zona, el director de la Lliga, més els jutges àrbitres de la competició.

3. Clubs instal·lacions
3.1 Tots els clubs participants han de disposar d’un mínim de dues pistes de joc per a la
competició.
3.2 Les pistes han de presentar les mides Reglamentàries que s’especifiquen en el Reglament
de la FCP
3.3 Les pistes que s’utilitzen per a l’eliminatòria no han de ser obligatòriament del mateix
tipus de construcció(vidre o mur).
3.4 No es podrà disputar cap eliminatòria amb només una pista destinada a la mateixa. Es pot
però començar el primer partit amb una sola pista i els dos següents en dues pistes.
3.5 És obligatori facilitar a l’equip visitant el servei de vestidors.
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3.6 Les pistes han d’estar en unes condicions òptimes pel joc.

4. Pilotes
4.1 La pilota oficial per a la competició és HEAD, pilota oficial de la FCP
4.2 És obligatori l’obertura d’un pot nou per a cada partit.
4.3 Qualsevol equip es pot negar a jugar amb pilotes que no siguin l'oficial, tot i que un cop
començada l'eliminatòria no s’acceptaran reclamacions.
4.4 La no utilització de la pilota oficial pot comportar la nul·litat de l’eliminatòria.
4.5 La Federació Catalana de Pàdel facilitarà pilotes als equips.

5. Modalitats, horaris, jugadors.

5.1 Modalitats / Edats:
5.1.1

Absolut masculí i absolut femení.

5.1.2

Absolut masculí i femení podran participar jugadors a partir de 15 anys (*)

(*) Si compleixen l’edat durant l’any de la competició poden participar.
5.2 Jugadors:
5.2.1

Un jugador només pot formar part de l’equip del club per al qual tingui llicència
vigent abans d’iniciar la competició.

5.2.2

El màxim nombre d’inscrits per a cada equip de competició és de 25 integrants.

5.2.3

Només hi haurà una única llista per club on figuraran tots els jugadors dels diferents
equips del club.

5.2.4

L’ordre de confecció de la llista de jugadors s’ha de fer tenint en compte les següents
consideracions:

5.2.5

Hi haurà 6 jugadors / es hauran de jugar sempre amb l’equip de més categoria del
club.

5.2.6

Si el club té 6 jugadors / es o més amb 200 punts o més es posaran els 6 jugadors
amb més rànquing.

5.2.7

En el cas que el club no tingui els 6 jugadors / es amb més de 200 punts o més posarà
els jugadors amb més de 200 punts o més i els que faltin per completar els 6
jugadors / es els triarà el club.

5.2.8

Aquests jugadors / es s'hauran d'introduir en l'equip A de major categoria en les 6
primeres posicions.

5.2.9

Es publicarà una o diverses dates on es podran afegir jugadors, sempre que no se
superi el nombre màxim de 25 jugadors per equip.

5.2.10 Els capitans han de poder comprovar la identitat dels jugadors amb algun document
Federació Catalana de Pàdel

Reglament de Competició

Pàgina

78

Federació Catalana de Pàdel

REGLAMENT DE COMPETICIÓ

acreditatiu a petició dels capitans o davant la presència del jutge àrbitre. En el cas
que el jutge àrbitre es presenti a l'eliminatòria i algun dels equips tingui algun
jugador que no es pugui acreditar, els 2 equips seran sancionats amb la pèrdua de
l'eliminatòria.
5.3 Horaris:
5.3.1

Cada equip local podrà triar l'horari que millor s'adapti a les seves instal·lacions,
sempre dins dels límits de cada modalitat.

5.3.2

Absolut masculí i femení (cap de setmana: de dissabte a les 10 h fins al diumenge a
les 18h).

6. Sistema de competició
6.1 Fase Provincial:
6.1.1

La fase provincial es jugarà amb el sistema de lligueta (1 volta).

6.1.2

Es proclamarà campió qui es classifiqui primer en la fase regular.

6.1.3

Es dividirà la Lliga en dues o tres categories, depenent de la inscripció, es
respectaran les posicions de l’anterior lliga.

6.2 Copa Catalunya:
6.2.1

Copa Catalunya Or a Girona la disputaran els 2 millors equips de la Lliga Provincial
(1a Categoria) en les 2 modalitats Masculí i Femení.

6.2.2

Copa Catalunya Plata a Girona la disputaran els 2 millors equips de la Lliga
Provincial (2a Categoria) en les 2 modalitats Masculí i Femení.

6.2.3

El sistema de competició és mitjançant un quadre eliminatori directe.

6.2.4

Els jugadors seran els mateixos inscrits que a la fase provincial.

6.2.4.1 No es podran afegir jugadors / es

7. Sistema de joc
7.1 En totes les fases es disputarà cada eliminatòria al millor de tres partits.
7.2 L'eliminatòria només es podrà disputar amb les 3 parelles, en el cas de jugar amb menys de
3 parelles l'eliminatòria es dóna per perduda.
7.3 Tots els partits es jugaran al millor de tres sets amb tie-break en cadascun d’ells.
7.4 L’ordre de joc sempre és el següent: parella 1, parella 3 i parella 2.
7.4 En tots els jocs es jugarà amb el sistema d’avantatges, no hi haurà doncs, punt d’or.
7.5 L’ordre de jugadors per a cada eliminatòria es farà seguint el rànquing de la FCP en totes
les categories.
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7.6 Així sempre jugaran de número 1 la parella que entre els 2 sumin més punts que la parella
2 i que la 3 successivament.
7.7 En el cas que 2 parelles o més sumin el mateix en rànquing o en edat segons la modalitat
serà el capità / na qui decideixi en quin ordre jugaran.
7.8 Abans de començar a jugar els capitans/es han de revisar els equips (jugadors/es, punts
parelles, edats,...), un cop començada l’eliminatòria, les alineacions o equips presentats ja
no podran ésser impugnats o revisats, ni tan sols per existència d’error.

8. Puntuació / Classificació / Sancions
8.1 Puntuació equips:
8.1.1

Cada eliminatòria guanyada sumarà 3 punts per l’equip guanyador, i 1 punt per a
l'equip perdedor.

8.2 Puntuació jugadors:
8.2.1

Puntuació jugadors absolut masculí i femení, cada partit guanyat en 1a categoria
sumarà 10 punts per al rànquing català de la FCP, i els partits a 2a categoria sumarà
6 punts per a cada jugador / a, els partits a 3a categoria sumarà 4 punts i els
partits a 4a categoria sumarà 2 punts.

8.2.2

La resta de categories no obtindran puntuació.

8.3 Classificació:
8.3.1

En cas d’empat entre 2 equips sempre comptarà l’enfrontament directe entre ells,
si perdura l’empat es tindrà en compte la diferència de set guanyats amb set
perduts, i si encara continua havent-hi empat, es tindrà en compte la diferència
de jocs guanyats amb jocs perduts.

8.3.2

En cas de triple empat es tindrà en compte els enfrontaments entre els 3 equips,
si perdura l’empat es tindrà en compte la diferència de set guanyats amb set
perduts, i si encara continua havent-hi empat es tindrà en compte la diferència de
jocs guanyats amb jocs perduts.

8.4 Sancions (WO) :
8.4.1

Un equip que no es presenti a l’eliminatòria es considerarà WO total les 3 parelles,
se sumarà tres WO l'equip no presentat.

8.4.2

Quan es preavisi al capità contrari abans de les 21 hores de la no assistència
d’una parella, no hi haurà sanció. Quan el w.o d’una parella no es preavisi amb
el temps marcat, la sanció serà d’1 punt negatiu.

8.4.3

Un equip que no es presenti a jugar, ha d'avisar a l’equip contrari i al jutge àrbitre
en el cas que no ho faci serà sancionat amb -3 punts a la classificació.

8.4.4

Un equip que suma 9 WO’s es desqualificarà automàticament a l’equip de la
competició, anul·lant així tots els punts que havia guanyat i/o atorgat.
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Actes :
9.1 Les actes es podran descarregar des de la pàgina web de la FCP dins l'apartat de
Competicions / Lliga Catalana.
9.2 Les actes s’hauran d’introduir per qualsevol dels capitans/es en la web com a màxim 5 dies
després a partir de l'endemà de la data fixada per a l'eliminatòria i fins a les 24 hores del
cinquè dia.
9.3 Un cop introduïda l'acta de qualsevol eliminatòria i sigui visible els resultats a la web hi haurà
48 hores per reclamar sobre aquesta eliminatòria, un cop passat aquest termini no
s'admetran reclamacions.
9.4 Les actes que no s’hagin introduït dins del límit establert comportaran la nul·litat de
l’enfrontament.
9.5 No es comptabilitzarà cap resultat que no s’introdueixi en la web.

9. Ajornaments
10.1Sempre s’ha de demanar l’ajornament al jutge àrbitre amb la nova data de l’eliminatòria,
en el cas de no indicar la nova data el jutge àrbitre passat les 72 hores de

la data de

l’eliminatòria, el jutge àrbitre haurà de marcar una nova data que no es podrà modificar.
10.2Si una eliminatòria començada se n'ha d'ajornar els jugadors / es seran els mateixos i s'ha de
reiniciar amb el resultat que es va ajornar, no cal que totes les parelles juguin el mateix dia
però si ho han de fer abans dels 15 dies que permet els ajornaments.
10.3 Només es podrà demanar l’ajornament d’una eliminatòria en els casos següents:
10.3.1 En cas de força major, considerant força major les inclemències meteorològiques,
que no permetin utilitzar les pistes en les condicions necessàries per a la pràctica del
pàdel
10.3.2 Si un equip el club al qual representa juga en la mateixa setmana una competició
per equips organitzada per la FIP, FEP o FCP.
10.3.3 Altres factors que el comitè de competició puguin considerar com a tals.
10.3 Les eliminatòries ajornades tenen un termini de 15 dies per disputar-se.
10.4 Passat aquest termini es puntuarà l’eliminatòria amb el resultat d’0 a 0.

10. Trofeus
Fase provincial: al campió i sots campió de cada categoria.
Fase COPA CATALUNYA: al campió i sots campió de la Copa Catalunya.
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11. Ascensos i descensos Lliga.


Els ascensos i descensos es decidiran cada any i es publicaran juntament amb la normativa
per a aquesta edició en la pàgina web apartat Competició / Lliga Catalana de cada
província.
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ANNEX 7
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 tiebreak 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 els 5 dies posteriors a l’enfrontament i La capitana rival disposarà del mateix temps per confirmar
l’acta. Passat aquest període si no s’ha penjat l’acta s’atorgaran 0 punts als dos equips. En cas de que
s’hagi penjat però no l’hagin confirmat s’atorgaran els punts que corresponguin segons l’acta penjada.
Passats aquests 5 dies hi haurà 48h per a resoldre incidències i en cas de no posar-se d’acord entre els dos
equips serà la FCP qui decidirà com es resolt.
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.
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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.
De l’1 de juliol al 14 d’agost es pot afegir més jugadores a l'equip fins un total de 30 jugadores per equip,
per poder jugar a partir de la 2a 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).
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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.
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ANNEX 8
NORMATIVA COACHING
1. Tot tècnic que vulgui exercir tasques de coaching haurà de disposar de la corresponent llicència
de tècnic i aquesta haurà d’estar al corrent de pagament de l’any en qüestió.

2. La inscripció del coach s’haurà de fer abans de que tanqui el termini d’inscripció dels jugadors al
torneig i s’haurà de fer via correu electrònic a menors@fcpadel.cat en cas de menors i a
esportiva@fcpadel.cat en cas d’adults.
En aquest correu hauran d’aparèixer les següents dades:


Nom, cognoms i DNI



Número de llicència de tècnic de la FCP



Nom del torneig al que vol participar com a coach.



Nom del/s jugador/s amb possibilitat de fer coaching

3. Tota petició d’acreditació fora dels terminis establerts no serà vàlida.

4. Durant els partits, els tècnics hauran de portar l’acreditació en un lloc visible.

5. L’acreditació la facilitarà la FCP abans de jugar els partits.

6. La FCP podrà sol·licitar comprovar la identitat del tècnic demanant el DNI o qualsevol document
acreditatiu.

7. Tot tècnic haurà d’informar al jutge àrbitre a quin jugador/a farà coaching a l’hora de recollir les
acreditacions.

8. Només podrà haver un coach per parella, sent el mateix irreemplaçable.

9. El coach podrà donar instruccions en els canvis de camp, únicament quan en aquests hi hagi
descans. Durant el transcurs dels punts no es podran donar instruccions ni verbals ni gestuals.

10. Tot tècnic no podrà abandonar el partit en el qual ha sol·licitat fer de coach per donar
instruccions, observar o ajudar en un altre partit o per altres causes. Exceptuant causes de força
major.

11. La sol·licitud per fer coaching és personal. En cas d’impossibilitat d’assistir a un partit, no es
permetrà delegar aquesta tasca a cap altra persona.
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12. La FCP no permetrà conductes inadequades per part del tècnic que exerceix de coach.

13. El jutge àrbitre del torneig serà qui sancionarà amb les corresponents advertències aquestes
conductes.

14. Les conseqüències d’aquestes advertències seran les següents:


Avís



Pèrdua de punt



Pèrdua del partit

Les infraccions del tècnic acreditat són acumulables a les infraccions dels dos components de la
parella.

15. Les conductes inadequades per part del coach seran recollides a l’acta del torneig i posades en
disposició del comitè de disciplina de la FCP, que serà qui decidirà les sancions oportunes.

16. En cas d’algun fet no contemplat en aquesta normativa, el Director Tècnic de la FCP i la Directora
del Circuit de Menors seran qui decideixin sobre l’acció a tractar.
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