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VI TORNEIG SOCIAL DE NADAL - MODALITAT AMERICANA
El sistema de competició “americana” adaptat per a utilitzar de forma simultànea dos pistes té les
següents característiques:
-

Modalitats: Pàdel femení i pàdel masculí.

-

El número de jugdors serà de 8 o multiples de 8.

-

El número de partits jugats per cada jugador, en la primera fase, serà de 7.

-

Tots els components de la competició jugaran amb tots els altres jugadors de parella, és a
dir, les parelles no són fixes, sinò cada partit es jugarà amb un company diferent.

-

Després de cada partit s’anotarà, de forma individual, el número de punts que s’han
aconseguit durant el periode de temps establert per a jugar cadascun dels partits. No és
necessari que hi haja diferència de 2 punts.

-

La duración de cada partit serà de 20’ o 30 punts.

-

Després de 4 partits jugats, els participants podran dispossar de 20’ per a descansar i
repondre forces, ja que encara quedarà per jugar 3 partits.

-

Organització:
o Els jugadors s’agruparan en grups de 8, fets a sorteig.
o Tots els jugadors d’un grup jugaran de forma simultànea en dos pistes durant la
duració de la jornada (aproximadamente 3 h).
o Cada grup jugarà en diferents jornades les fases prèvies.
o

Hi haurà una fase final que estarà formada per:
! ELS 4 MILLORS CLASSIFICATS DE CADA GRUP: 2 grups de prèvia
! ELS 2 MILLORS CLASSIFICATS DE CADA GRUP I ELS DOS
MILLORS TERCERS: 3 grups de prèvia
! ELS 2 MILLORS CLASSIFICATS DE CADA GRUP: 4 grups de prèvia.

-

Empats: En cas d’empat entre 2 o més jugadors, dins del mateix grup, guanyarà qui haja
aconseguit més punts en els 2 partits en els s’han enfrontat.

-

El torneig el guanyarà el jugador que més punts aconsegueixca en la fase final.
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-

Temporalització:
- Fase prèvia femenina: Dissabte, 16 de desembre de 10 a 13h.
Dissabte, 16 de desembre de 16 a 19h
- Fase prèvia masculina: Diumenge, 17 de desembre de 10 a 13h
Diumenge, 17 de desembre de 16 a 19h
- Fase final femenina: Dissabte, 23 de desembre de 10 a 13h
- Fase final masculina: Dissabte, 23 de desembre de 16 a 19h

-

Enfrontaments:
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- Preu inscripció: 7€
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