BASES 2ª LLIGUETA DE PÀDEL ROSSELLÓ 2016
DURADA –

25 de gener a 15 de maig de 2016

DATA FI D’INSCRIPCIÓ -

22 de gener de 2016, 14:00 hrs.

PREU -

10€

OBSEQUI -

Polo, Trofeus i Classes de Pàdel Gratis

INSCRIPCIONS -

escolatennispadel@rossello.cat

ENTREGA DE TROFEUS -

15 de maig de 2016

TELÈFON RESERVES -

657 579860 (WhatsApp)

________________________________________________________________

TIPUS DE COMPETICIÓ
Lligueta americana, tots contra tots, amb Màster Final.
INSCRIPCIÓ
Presencialment a l’Ajuntament de Rosselló, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hrs.
CATEGORIES
-

Absolut masculí (1ª i 2ª categoria)
Absolut femení
Mixtes

GRUPS
De 8 parelles cadascun, nois, noies i mixtes per separat i sempre en funció del nombre de parelles
inscrites.
FASE DE GRUPS
Les 8 parelles de cada grup s’enfrontaran entre elles, donant-se 1 punt per set guanyat i 1 punt més
per partit jugat. Al final de la lligueta, els quatre primers classificats de cada grup s’enfrontaran
entre ells i els quatre darrers amb els seus respectius dels altres grups.

FASE FINAL: MÀSTER
Un cop jugats tots els partits de la fase de grups, es confeccionarà un quadre amb les 8 ó 16 millors
parelles classificades provinents de la Fase de Grups que s’enfrontaran entre elles mitjançant el
sistema d’eliminatòries successives (en aquesta 2ª fase, la parella que perd queda eliminada
automàticament. Els semifinalistes que no passin a la final, jugaran un partit entre ells per
determinar el 3é i 4art llocs. Tanmateix, les parelles que no superin la 1ª ronda d’aquesta fase,
jugaran un quadre anomenat de consolació, també d’eliminatòries successives, on hi entraran totes
les parelles de 1ª i 2 categories masculina i, si hi han suficients parelles de la resta de categories, es
farà quadre consolació de categoria femenina i un quadre consolació de parelles mixtes).
PUNTUACIÓ
Al millor de 3 sets (s’han de guanyar 2 sets a 6 jocs amb diferència de 2 jocs. Ex. 6-4, 7-5) i tiebreak (joc decisiu a 7 punts amb diferència de 2) de desempat en tots els sets.
CALENDARI DE COMPETICIÓ
25 de gener:

Inici Fase de Grups

11 d’abril:

Inici Fase Final

RESULTATS
Els resultats dels partits s’hauran de comunicar al Jutge Àrbitre per WhatsApp (657 579860) o
correu electrònic (escolatennispadel@rossello.cat). Setmanalment s’actualitzarà la classificació que
us comunicarem puntualment.
RESERVA DE PISTES
Es podran fer reserves d’una hora o d’hora i mitja mitjançant WhatsApp (657 579860), tal i com es
fan habitualment.
PREUS RESERVA DE PISTES
Pista

6€ / hora

Llum

2€ / hora

Es pot llogar la pista en trams d’hora i mitja. En aquest cas, els dimarts i els dijous, habilitarem els
següents horaris:
19:30 a 21:00 hrs.
21:00 a 22:30 hrs.
S’estudiaran d’altres propostes d’horaris segons ens les aneu plantejant.
Es podrà reservar un dia fixe setmanalment a una hora concreta amb l’obligatorietat de confirmar
l’esmentada reserva el dia anterior de la reserva amb la intenció de que no quedi l’hora
desaprofitada.
El pagament de la pista es realitzarà a la persona encarregada d’obrir les instal·lacions.

OBSEQUIS, TROFEUS I CLASSES GRATIS
Tots els jugadors i jugadores de la 2ª Lligueta de Pàdel Rosselló 2016 rebran un polo commemoratiu
de la Lliga.
Rebran trofeu tots/es els campions/es, finalistes i els 3è i 4art lloc de cada categoria.

Totes les parelles participants en la 2ª Lliga de Pàdel Rosselló 2016 tindran dret a participar en una de
les Màster Class que es realitzaran per professionals de l’ensenyança d’aquest esport, durant els
dissabtes i diumenges dels mesos de febrer i març de 10 a 13 hrs., prèvia reserva al nº de wasap de
reserva de pista. D’altres horaris consultar.
Per aquelles parelles que vulguin aprendre i/o millorar el seu nivell de joc de cara a un millor rendiment
en els enfrontaments de pàdel, gaudiran, a més d’un preu especial en continuar amb les classes de
pàdel :
4 classes / mensuals .............................. 25€ per jugador/a (classe per 2 o 3 jugadors/es)
4 classes / mensuals .............................. 15€ per jugador/a (classe per 4 jugadors/es)

INSCRIPCIÓ 2ª LLIGUETA DE PÀDEL ROSSELLÓ 2016
Inici 2ª Lliga 2016:

25 de gener 2016

Finals 2ª Lliga:

15 de maig 2016

Data Límit Inscripció:

22 de gener 2016 14:00 hrs.

JUGADOR/A 1:
Mòbil:
Correu electrònic:
JUGADOR/A 2:
Mòbil:
Correu electrònic:
•

Les inscripcions es faran presencialment a la secretaria de
l’Ajuntament de Rosselló.
Dies:

De dilluns a divendres

Horari:

De 9 a 14 hrs.

Màster Class (Dissabtes i Diumenges de 30-31 de gener a 19-20 de març de 10 a
12 hrs: triar dia i hora)
-

Dia:

-

Hora:

Apunteu-vos hi i sort!!!
...............................................................................................................................................................................................

Hem rebut dels/de les jugadors/es

la quantitat de

20€ en concepte d’inscripció a la 2ª Lliga de Pàdel Rosselló 2016.

Rosselló,

de gener de 2016

