
 
 

Normativa Open estiu Pàdel 2022 
Categoria individual 
 
Al torneig hi participen 7 jugadors que jugaran pel sistema lliga a una volta. És a dir, tothom 
jugarà 6 partits. 
 
Ja podeu començar a jugar. Disposeu fins a finals de juliol per completar els partits. 
 
Per jugar els partits cal contactar amb les contrincants i establir dia i hora. Després penseu a 
trucar al Servei d’Esports (972 41 80 60) per tal de reservar la pista. Cal dir que la reserva és per 
jugar un partit de competició. No heu de pagar la pista (ja està inclosa a la inscripció del 
torneig).  
 
No teniu antelació limitada per fer les reserves. Com sabeu, els usuaris poden fer-les amb 
un màxim de 6 dies. Per tant, us aconsello que vosaltres acordeu els partits i reserveu pista amb 
més de 6 dies d’antelació, per tal de tenir més opcions de trobar-ne de lliures a les hores que us 
convinguin. 
 
Podeu jugar qualsevol dia de la setmana, a qualsevol hora que hi hagi pista lliure. També els caps 
de setmana, quan sol ser més fàcil trobar pistes lliures. 
 
Un cop acabat el partit heu de comunicar-nos el resultat per tal d’actualitzar les classificacions, 
que podreu consultar al nostre web. 
 
Veureu que hi ha una proposta de calendari, però si voleu alterar l’ordre d’algun partit podeu 
fer-ho. 
 
Us recomanem anar jugant partits regularment, en cas contrari podeu tenir problemes a les 
darreres setmanes tant per trobar pista lliure com per arribar a acords de disponibilitat amb els 
contrincants. 
 
Les pilotes per disputar els partits les heu de portar vosaltres. 
 
Sistema de puntuació i classificació:   
 
Els partits duraran una hora. S’aniran disputant jocs fins que s’exhaureixi aquest període 
(acabant el joc que estigui començat). En cas d’empat a 40 s’utilitzará el punt d’or per resoldre 
el joc.  
 
 Cada participant sumarà la següent puntuació per a la classificació: 
 

• 1 punt per partit disputat i perdut 
• 2 punts per partit empatat 
• 3 punts per victòria 
• 4 punts per victòria amb avantatge de més de 3 jocs 

 
Podreu consultar els resultats i les classificacions al nostre web:  
https://www.udg.edu/ca/esports/Competicions/Destiu 
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