
 
 

Normativa del Social de Pàdel 

Modalitats 

Hi ha 3 categories (masculina, femenina i mixta). En funció dels inscrits hi haurà: 

- Masculina (4 categories) 

- Femenina (3 o 2 categories) 

- Mixta (2 o 1 categoria) 

 

Quadres de joc 

La secció de pàdel crea el quadre de cada categoria, amb un calendari orientatiu. Els 

jugadors s'han de posar en contacte amb els rivals per poder quadrar dia/hora. Són 

quadres eliminatoris, amb fase de consolació si es perd a 1a ronda. 

La data límit per jugar la 1a ronda és el 21 de juny (deu dies després de l'inici). Les finals 

s'hauran de jugar el dia 16 juliol (dia del soci), no es podrà jugar cap partit de la 1a fase 

després de la data límit. 

 

Els quadres es penjaran a la web, i s'aniran actualitzant diàriament. Físicament, estaran 

penjats a la pissarra del costat del despatx de direcció esportiva. 

 

Reserva pistes 

La secció de pàdel realitzarà la reserva de les pistes durant 1 h. 

 

El club farà la reserva de la pista entre setmana, sempre que la franja horària sigui de 

10 h a 17 h o a partir de les 21 h. Si és en una altra franja d'entre setmana, haureu de 

reservar la pista com a socis. El cap de setmana, no hi ha cap restricció de franja horària 

i us podrem reservar la pista. Intenteu comunicar-ho amb 48 h d'antelació 

 

Dia del partit 

A control de pistes us donaran les pilotes per jugar. Ja que amb la inscripció entra pista 

i pilotes. La pilota oficial del social serà Babolat. Una vegada finalitzat el partit, s'haurà 

d'apuntar el resultat en el quadre de joc del taulell, al costat del despatx d'esportiva. 

 

Sistema de joc 

És el millor de 3 sets. Però com la reserva és d'1 h, el 3 set serà supertiebreak (10 

punts). 


