NORMATIVA CIRCUIT PADEL GUINOTPRUNERA 2019/2020

FORMAT DE LA COMPETICIÓ
El Circuit Padel GP és una competició no federada, per tant, no requereix que els jugadors/es
estiguin en possessió de la llicència federativa.
El format és de quadre eliminatori amb consolació per a totes les categories. L’organització es
reserva el dret d’organitzar grups en cas que ho consideri oportú.

INSCRIPCIÓ
L’organització del circuit serà l’encarregada de determinar la data d’obertura i tancament de les
inscripcions.
Les inscripcions s’hauran de tramitar online mitjançant el formulari web de
www.summapadel.com No s’acceptaran les inscripcions rebudes a través de qualsevol altre
mitjà.
En el formulari web s’hauran d’especificar totes les dades que es sol·liciten dels dos jugadors/es.
Un cop omplert el formulari, cada jugador rebrà un comprovant de recepció d’inscripció a la
prova.
Es podrà realitzar una inscripció a dues categories sent masculí/femení i mixta, o si és de la
mateixa modalitat, s’haurà de fer amb un company/a diferent; mai amb la mateixa parella de joc.
Les peticions d’horaris de joc, facilitades pels propis participants en el moment de fer la
inscripció, es tindran en compte en el moment d’establir l’ordre de joc. Ara bé, la organització
no garanteix la possibilitat de conciliar-les en la seva totalitat.

DATES I HORARIS DE JOC
Les dates i horaris de joc de tota la competició es publicaran el dimecres de la setmana que
s’inicia cada prova.
Aquesta informació es podrà extreure del web www.summapadel.com

Els dies laborables, el primer torn de partits serà a les 18:00h i el darrer a les 23:00h.
Els festius i/o caps de setmana, hi haurà torn de partits matí i tarda.

CALENDARI 2019/20
Aquesta edició del Circuit Padel Guinotprunera consta de 8 proves i un Màster final, obert a tots
els participants, de Febrer a Juliol.
La següent edició, arrancarà de setembre 2019 a Juliol 2020.
El calendari oficial està publicat a la web del circuit. La organització es reserva el dret de poder
modificar les dates i séus d’aquest calendari en cas que ho consideri convenient.
D’altra banda, i en paral·lel al Circuit, es desenvoluparan diferents proves Express de les que
s’informarà puntualment.

CATEGORIES
El Circuit Padel Guinotprunera 2019-20 està estructurat en les següents categories:
MASCULINA 1ª, 2ª, 3ª i 4ª
FEMENINA 1ª, 2ª, 3ª i 4ª
MIXTE
1ª, 2ª i 3ª
Totes les categories oferiran els seus respectius quadres de consolació.
Degut a que el Circuit Padel GP és una competició de caire amateur, existeixen unes limitacions
en funció del rànquing de pàdel català:
Masculina (40 primers classificats)
Femenina (20 primeres classificades)
La categoria introduïda en el formulari d’inscripció per part dels jugadors/es serà tractada com
una dada orientativa per part de l’organització. Aquesta tindrà la facultat de modificar-la en
funció del nivell dels jugadors/es.
El guanyador de dues proves consecutives no podrà inscriure’s una tercera vegada a la mateixa
categoria i es veurà obligat a ascendir de categoria.
Al Circuit Padel GP s’hi podran inscriure tots els jugadors/es majors de 16 anys.
Els menors de 16 anys s’hi podran inscriure a les categories 1ª o 2ª, sempre i quan estiguin
classificats entre els 80 primers del rànking català ( de la seva categoria )

PREMIS I TROFEUS
Tots els participants de cada prova rebran un wellcome pack oficial que inclou productes dels
nostres col·laboradors i l’equipació oficial de cada prova.
La talla que s’entregarà serà la que heu seleccionat en el moment de fer la inscripció, per a canvis
de talla, si és possible, s’haurà d’esperar a diumenge de les finals.

Els campions i finalistes de cadascuna de les diferents categories, tant en els quadres principals
com en els de consolació, rebran com a premi un trofeu commemoratiu així com diferents
productes dels nostres patrocinadors.

DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ
Tots els partits es jugaran al millor al millor de 3 sets complets.
Tots els partits de consolació, finals incloses seran amb súper tie-break en cas d’empat a 1-1.
Els perdedors de primera ronda accediran directament al quadre de consolació. Tots els
perdedors en segona ronda que sigui el seu primer partit, també accediran a la consolació.
Tots els enfrontaments sempre es duran a terme a les instal·lacions on es desenvolupi cada
prova. Tanmateix, l’organització podrà determinar un canvi d’instal·lacions degut a causes
climatològiques o de força major, previ avís als participants.
La pilota amb la que es disputaran els partits serà la Head Padel Pro, pilota Oficial del Circuit.

RÀNQUING
El Circuit Padel GP té el seu propi sistema de classificació. Existeixen 3 rànquings: el masculí, el
femení i el mixte, amb cadascuna de les seves respectives categories..
Totes les proves del circuit, incloent el Màster ( puntuarà doble ), seran puntuables.
Els tornejos express padelnuestro, contabilitzaran en un únic rànquing.
Cada jugador/a puntuarà en la categoria en la que hagi participat en cada prova.
Els tres primers classificats de cada categoria podran participar al Màster de forma gratuïta, a
part d’altres sorpreses que us anirem desvetllant durant la temporada.
Els tres primers classificats de cada categoria a final de temporada, després del Màster, rebran
una Wild Card per tota la temporada següent al circuit pàdel GP.

El sistema de puntuació serà el següent:

RONDA

QUADRE PRINCIPAL

ASSOLIDA

1ª

2ª

3ª

4ª

1/32 Final

400

200

100

60

1/16 Final

600

300

150

80

1/8 Final

800

400

200

100

1/4 Final

1000

500

250

120

1/2 Final

1500

800

380

180

Finalistes

2200

1200

600

300

Campions

3000

1800

900

450

D’altra banda, els W.O. seran sancionats de manera uniforme (-100) en totes les categories
exceptuen els casos de lesió acreditant el corresponent certificat mèdic.
En cas de reiteracions de W.O. per part d’un mateix participant/parella, l’organització tindrà la
facultat d’excloure als infractors del circuit.

PAGAMENT
El pagament de la inscripció es durà a terme en efectiu a la carpa d’organització abans de la
disputa del primer partit.
Aquest s’haurà de realitzar tot i que el jugador sigui declarat W.O. En cas de ser així, no es podrà
participar en una altra prova fins que no s’hagi fet efectiu el pagament. A tal efecte, no es
permetrà que un jugador que tingui pendent el pagament d’una inscripció participi en el sorteig
d’una altra competició.
Els preus d’inscripció a les proves del Circuit Padel GP 2019 són els següents: 29€/jugador
(1categoria) i 43€/jugador (2 categories).

ASSEGURANÇA OPCIONAL
Qualssevol jugador/a pot contractar la nostra Assegurança d’Accidents per Al Circuit Padel GP,
opcionalment.
Tai i com s’estableix en el Reial Decret 849/1993 de 4 de Juny
L’assegurança d’Accident és de la companyia Alianza i la seva cobertura és:
6.015€ per mort.
12.025€ per invalidesa.
I Cobertura sanitària il·limitada.

Preu de l’assegurança: 20€ per persona.
Per contractar-la ens heu d’enviar un e-mail a info@circuitguinotprunera.com amb el vostre nom
i cognoms, D.N.I., data de naixement i el número de compte corrent on voleu que es faci el càrrec
corresponent.

JUTGE ÀRBITRE
Podeu contactar amb el jutge àrbitre de la competició mitjançant aquests canals:
 607.628.766
 info@circuitguinotprunera.com
Comité de Competició
CIRCUIT PADEL GP

