
REGLAMENT TORNEIG DE PÀDEL EN COMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

1.- Objectiu 
Organitzar un torneig de pàdel com a acte lúdic, espor6u i par6cipa6u per donar visibilitat i 
reivindicar una igualtat efec6va dins el marc de l’ac6vitat ;sica i espor6va. 

És un torneig obert a totes dones sense dis6nció de nivells i categories. Si que es demana un 
nivell mínim del joc, coneixement de la dinàmica i norma6va del joc. Són les mateixes 
par6cipants les que han de dinamitzar el joc i arbitrar-lo. 

2.- Participació i inscripció. 
Els equips han de ser de dues dones, només es pot fer una preinscripció per equip. Només es 
pot jugar en un equip. Per par6cipar al torneig totes les parelles han de formalitzar la 
inscripció. 

El número màxim de parelles és de 8. Important, places limitades pel rigorós ordre d’inscripció. 
El torneig és gratuït, no hi ha quota d’inscripció. 

El tràmit de les inscripcions: 

• Per fer la inscripció cal omplir el formulari que trobareu a www.vilobidonyar.cat i 
enviar-lo per correu a ajuntament@vilobidonyar.cat  

• El termini de les inscripcions serà fins el dia 9 de març.  

3.- Lloc 
El Torneig es jugarà a les pistes de pàdel Empalme, Vilobí d’Onyar. 

Carretera de Santa Coloma, km.13. 

4.- Calendari i horari. 
El torneig se celebrarà el dissabte 11 de març de 2023 d’11h a 14h. 

5.- Sistema de funcionament del torneig 
És jugarà per eliminatòria fins arribar a la final. Els encreuaments, pista i horari és faran a 
sorteig. Els primers par6ts seran a quarts de final, posteriorment semifinals i final. 

L’arbitratge del par6t el faran les mateixes parelles par6cipants. En cas de tenir visions 
contradictòries i no arribar a un consens es considerarà punt nul. 

Cada parella s’haurà de portar el seu material de joc, pales i pilotes. 

6.- Reglament bàsic dels partits 
Els par6ts seran com a màxim de 45 minuts, guanya la parella que complerts els 45 minuts 
6ngui més jocs guanyats. 

En qualsevol joc que s’arribi al deuce, es jugarà un punt decisiu (punt d’or); la parella receptora 
triarà el costat que ha d’ocupar el servei. Cada 4 jocs es farà canvi de camp. No hi haurà piloteig 
o escalfament dins les pistes abans dels inicis dels par6ts. Un cop acabat el par6t es passarà la 
puntuació a l’organització. 



 


