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NORMATIVA PADEL CEB 

1. Inscripcions: 

Les inscripcions fins el 10 de juny a les 14:00 hores. 

La llista dels participants serà publicada a la web del Consell Esportiu del Bages 

(www.cebages.info) entre el 10 i l’11 de juny. 

Per formalitzar la inscripció, haureu d’accedir a través del formulari online 

(https://forms.gle/jvvv78jZsL5JuiFR8 ) , on haureu d’identificar les dades dels participants i us 

apareixerà el número de compte per tal de fer l’ ingrés amb el concepte: Pàdel ceb – Nom i 

cognoms dels participants. S’ha de respondre un formulari per parella.  

2. Preus d’inscripció: 

- 20€ per parella. 

En cas de no disposar d’una pala reglamentaria, es facilitarà una des de Cardona Events. Caldrà 

informar a inscripcions.cebages@gmail.com   

3. Dates i horari: 

Els dies on es desenvoluparà la competició serà el dissabte 12 de juny 

- 1a franja de 9:00 a 12:00 hores (benjamins i alevins) 

- 2a franja de 16:00 a 19:00 hores (infantils i cadets) 

L’horari és aproximat, l’organització es reserva el dret de modificar l’horari en cas de que la 

quantitat d’equips ho exigeixi.  

4. Ubicació: 

- Pàdel Cal Monestir, Carrer dels Collassos, s/n, 08261 Cardona 

 

5. Format Competició 

La primera opció per desenvolupar la jornada es jugar-la en format de lliga per parelles. Es 

disputarà un partit contra cada parella i s’elaborarà la classificació final. En cas d’haver-hi pocs 

equips, es jugarà en format eliminatòria establint un ordre en les parelles. Depenent de la 

quantitat d’inscripcions, si aquest nombre es molt baix optarem per realitzar un torneig 

d’aquella categoria en format “torneig americà”.  
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6. Premis 

Pels primers classificats un lot esportiu (2 samarretes) i dues medalles de campions. Pels 

segons classificats 2 medalles de plata. Pels tercers classificats 2 medalles de bronze.  

7. Reglament intern 

Per jugar el format lliga necessitarem un mínim de 8 parelles. En cas de no arribar a omplir les 

categories es passarà a realitzar el format “torneig americà”. 

Les parelles només podran participar a la seva categoria o superior. 

Els partits seran per temps per tal de quadrar els horaris amb més exactitud.  

Si una parella decideix retirar-se, s’anul·laran els partits que aquesta parella hagi disputat. Els 

punts jugats fins aquell moment es mantindran.  

Els partits es jugaran al millor d’un set a punt d’or (sense avantatges). 

En cas de lesió durant el transcurs d’una partida (seguint les normes oficials), si la parella no 

pot acabar de disputar el partit, aquesta perdrà la partida i es donarà per acabada, amb 

victòria per l’altre parella.  

En cas de que una parella no es presenti a l’hora del partit, es donarà com a guanyadora la 

parella que estigui present. 

La organització vetllarà pel compliment de la normativa i visualitzarà els partits.  

Tots els partits es disputaran amb roba i calçat adequat. Es prega que els participants duguin 

pantalons amb butxaques i la seva raqueta. 

La organització es reserva el dret d’adaptar o modificar qualsevol d’aquestes normes en cas 

que, pel bon desenvolupament de la competició, fos necessari.  


