
 
 

 
  

NORMATIVA DE COMPETICIÓ 

1. ORGANITZACIÓ DE LA COMPETICIÓ  

 

- La Copa del Berguedà és una Lliga de pàdel totalment amateur organitzada i gestionada per Pàdel 

Indoor Berguedà i la totalitat de les proves es duran a terme a les seves instal·lacions 

- La Copa del Berguedà  tindrà 3  Opens + 1 Màster Final. 

- Les dates de les diferents proves són les següents: 

o 1r Open: 27-28-29 Maig 

o 2n Open: 9-10-11 Juny 

o 3r Open: 8-9-10 Juliol 

o Màster Final: 29-30-31 Juliol 

 

- La  Copa del Berguedà, serà regida per totes les regles i normes de la normativa de la Federació 

Catalana de Pàdel.  

- L’organització de la Copa de Berguedà es reserva el dret a desqualificar a un jugador/a per 

comportament antiesportiu.  

- L’organització de la Copa del Berguedà es reserva el dret d’admissió.  

  



 
 

 

 

2. PERÍODE D’INSCRIPCIÓ I HORARIS DE JOC  

 

- Tots els períodes d’inscripció, dies de joc i horaris... els podreu trobar a les nosrtes XXSS. Els 

quadres de joc de cada Open es publicaran a les XXSS, com a data límit, un dia abans de l’inici de 

cada prova. 

- Recomanem a tota persona que es vulgui apuntar en un del Opens de la Copa del Berguedà que 

no esperi fins l’últim moment ja que les inscripcions són limitades i es pot tancar abans de finalitzar 

el període establert d’inscripcions. 

- Els partits de cada Open començaran el divendres a partir de les 19h fins 0:00h. El dissabte es 

jugarà tot el dia i el diumenge fins el migdia. Així doncs, els inscrits a cada prova han de tenir la 

máxima disponibilitat horària per tal que l’evolució de cada Open sigui l’adequada. 

- Si hi ha alguna parella que no li va bé l’horari establert, sempre es farà tot el possible per canviar un 

partit si hi ha disponibilitat de pistes per fer-ho, ambdues parelles estiguin d’acord i no s’entorpeixi el 

normal funcionament de la competició. Si les parelles no arriben a un acord, preval com a vàlid 

l’horari marcat inicialment al quadre de joc. 

- L’organització, pot variar la durada de cada Open tenint en compte el número de participants 

inscrits.  

- No passa res si un jugador/a no pot competir en una prova del circuit, ja que podrà apuntar-se 

a les següents, i no restarà punts de la Copa del Berguedà, el que si que li passarà, és que 

sumarà menys punts. 

- Un/a jugador/a o parella només es podrà inscriure en una sola categoria per Open. És a dir, 

el/la jugador/a no es pot apuntar a 1a i 2a categoria Femenina per exemple, però sí que ho pot 

compaginar amb Mixtes. 

- És obligació dels participants informar-se dels horaris de partit i conèixer les normes de la 

competició. El fet de no conèixer-les no eximeix als participants de cumplir i acceptar les 

normes. 

- Per disputar les diferents proves del circuit, no cal estar federat, però sempre aconsellem fer-ho 

almenys per l’assegurança mèdica que t’ofereixen pel fet d’estar-ho.  

- Tots els jugadors/es poden apuntar-se amb una parella diferent en les diferents proves del 

circuit, i pels punts del rànquing no caldrà que es preocupi, ja que la suma dels punts és 

individual.  

- Les inscripcions a les diferents proves del circuit es faran a la recepció del Pàdel Indoor 

Berguedà o a través del telèfon 636838750.  

- La inscripció de les proves tenen un cost de: 

 

 



 
 

 

 1 CATEGORIA 2 CATEGORIES 

ABONAT NO ABONAT ABONAT NO ABONAT 

1 prova 30€ 40€ 

2 proves 40€ 45€ 50€ 55€ 

3 proves 50€ 55€ 60€ 65€ 

 

- Com es pot observar en el quadre anterior, cada persona es pot apuntar a 1, 2 o 3 proves, i a 

una única categoria o dues. 

- Si únicament t’apuntes a una prova, només tens accés a un Open i NO el Màster Final, i el preu 

és únic per a tothom, no hi ha distinció d’Abonat i no Abonat. 

- En el cas d’apuntar-te a 2 o 3 proves, pots escollir entre Opens i Màster Final. 

- En el cas d’apuntar-te als 3 primers Opens, el Màster Final serà gratuït. 

- Si un/a jugador/a fa el pagament de la/les prova/es i més endavant es vol apuntar a una altre, 

es farà la part proporcional d’aquesta, és a dir, si soc abonat i m’apunto a 2 proves, pagaré 

40€. Si més endavant em vull apuntar a una tercera prova, pagaré la diferència de 10€. 

- Cada jugador/a el primer dia de partit del primer Open apuntat, se li donarà un welcome pack. 

La resta d’Opens que estigui apuntat (excloent el Màster Final), no se li donarà un welcome 

pack, sinó que tindrà el dinar del dissabte (entrepa + beguda) gratuït. 

- Al final del Màster Final, l’organització farà un sorteig de regals dels diferents patrocinadors 

(viatge, material esportiu,..) entre els jugadors/es que estiguin presents en el moment del 

sorteig. 

- La pilota oficial de la Copa del Berguedà és la pilota Head CS. 

- No es garanteix l’obertura de pot en cada partit de la competició, tot i que si que es vetllarà per 

proporcionar als jugadors/es pilotes en bon estat per poder jugar un partit amb garanties i no 

condicionat per l’estat de les pilotes.  

- Les finals de tots els quadres principals de totes les categories es jugaran amb pot nou de 

boles.  

 

 

  



 
 

 

 

 

3. SISTEMA DE COMPETICIÓ I PUNTUACIONS  

 

- Les modalitats i categories de les que constarà cada prova són:  

 

MASCULINA 

 

FEMENINA 

 

MIXTE 

 

1a. Categoria (**)  1a. Categoria (**)  1a. Categoria (**)   

2a. Categoria (*) 

3a. Categoria (*) 

2a. Categoria (*) 

3a. Categoria (*) 

2a. Categoria (*)   

 

(*) El mínim de parelles inscrites per disputar una categoria són 8.  

(**) Si no assolim les 8 parelles inscrites en alguna de les 1eres categories, es demanarà amb alguna 

parella de 2a a canviar de Categoria. 

 

- Els partits es disputaran al millor d’un set amb punt d’or. Aquesta serà la norma general de 

competició però l’organització pot modificar la manera de competir sempre i quant estigui 

justificat i s’avisi a les parelles implicades abans de començar el partit.  

 

- En el moment que s’inicia la competició, no es poden modificar les parelles inscrites. Només, 

de manera excepcional, si un dels integrants de la parella, per força major (família, lesió, feina), 

no pot jugar el seu primer partit, es podrà modificar la parella sempre que aquesta sigui del 

nivell de la categoria en joc i l'organització n'estigui informada. Un cop realitzat el primer partit 

qualsevol modificació de parella implica que tot i guanyar el partit es doni com a vencedor la 

parella contrincant.  

 

- Cadascuna de les proves atorgarà als jugadors/es de forma individual un número de punts que 

aniran sumant, segons la ronda en que hagin estat eliminats en la competició.  

- Hi haurà un rànquing per cadascuna de les diferents modalitats i categories.  

- A totes les categories i hi haurà una fase de grups i fases finals (vuitens o quarts en funció dels 

inscrits). 

- El sistema de puntuació per a cada Open serà el següent:  

o FASE DE GRUPS: 

● 1a Categoria: 10p 

● 2a Categoria: 5p 

● 3a Categoria: 3p 

 



 
 

 

o FASES FINALS: 

▪ Guanyar vuitens i quarts 

● 1a Categoria: 15p 

● 2a Categoria: 8p 

● 3a Categoria: 5p 

 

▪ Guanyar Semis: 

● 1a Categoria: 30p 

● 2a Categoria: 15p 

● 3a Categoria: 10p 

 

▪ Guanyador Final: 

● 1a Categoria: 50p 

● 2a Categoria: 30p 

● 3a Categoria: 20p 

 

      

      

      

      

      

      

      

   

 

  



 
 

 

 

5. MÀSTER FINAL  

 

- Cada Open jugat puntuarà en el rànquing de cada jugador de manera individual. Els punts 

obtinguts, determinaran a quina categoria jugaràs al Màster final.  

- El Màster Final serà un Open obert a tothom qui hagi participat almenys en un Open. 

- El format de competició serà diferent a la resta d’Opens, ja que el partit serà el millor de 3 sets. 

 

 

6. PREMIACIONS I PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG  

 

- Els jugadors que participin en el Màster Final rebran una targeta amb un número, el qual 

hauran de conservar fins el sorteig final, que es realitzarà el final del Màster Final.   

- No es farà entrega de cap premi si el premiat no hi és a l’hora de realitzar el sorteig. 

- La targeta serà personal i intransferible, no serveix donar la targeta amb una altre persona. 

 

 

 1ers Classificats                   2ns classificats 

1a Categoria 1 Viatge per a 2 persones d’un cap de 

setmana per a cada guanyador 

1 pernil per a cada jugador/a  

 

2a Categoria 1 Pernil per a cada jugador/a 1 Lot de Vins 

3a Categoria 1 Lot de Vins 1 Lot d’embotits 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. ALTRES TEMES NO TRACTATS EN LA NORMATIVA  

 

- Durant la duració del torneig, hi haurà servei de Fisioteràpia per a tots/es jugadors/es. 

- Qualsevol cas no tingut en compte per part de l’organització en aquesta normativa, la mateixa 

organització decidirà la solució.  

 

  



 
 

 

 

8. CONSULTA D’INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS  

 

Per estar informats de les diferents proves de la Copa del Berguedà podeu consultar o dirigir-vos a:  

- www.padelindoorbergueda.com  

- indoorbergueda@gmail.com  

- @indoorbergueda 

- 938219084 (Recepció de Padel Indoor Berguedà)  

- 636838750 (Whatsapp)  

 

  



 
 

 

 

9. CONSULTES O INCIDÈNCIES SOBRE LA COMPETICIÓ  

 

Per qualsevol consulta o incidència sobre la competició podeu dirigir-vos a:  

- Carla Calonge 

- Sergi Vilalta 

 


