
NORMATIVA  
CIRCUIT PROVINCIAL DE PADEL DE MENORS BURGER KING & WALA & FCP 2016 

 
1. Podran participar jugadors federats i no federats i el preu de la inscripció serà de 5€ pels Federats (s’haurà de certificar 

mitjançant el carnet) i 10€ pels no federats per cada Torneig, el pagament es realitzarà el Club que organitza el Torneig, bé a 
través dels pares o bé pel monitor responsable del Club d’origen. 

2. Els pares dels jugadors sense llicència han de saber que seran els responsables en cas de lesions dels seus fills. 

3. Les inscripcions les faran els responsables de cada club/escola, omplint la plantilla que el Club organitzador entregarà la 
setmana abans a tots els clubs interessats. El tancament del període d’inscripció serà el dimarts de la mateixa setmana del 
Torneig. 

4. El Club organitzador haurà de presentar el Quadre de Competició el dijous de la mateixa setmana, enviant un mail a tots els 
Clubs que hagin presentat algun jugador, d’altra banda ho penjarà a la seva pàgina web, i al Facebook del Torneig (Circuit 
Burger King & Wala) perquè tothom alié a algun Club ho pugui visualitzar.  

5. Es disputaran les següents categories: benjamí, aleví, infantil i cadet, totes elles i per separat en categoria masculina i 
femenina. Si en alguna categoria no arribessin a les quatre parelles, es suspendria la mateixa i les parelles apuntades 
passarien directament a la categoria superior. 

6. Els quadres de competició seran en forma de lligueta en grups de 3 ó 4 parelles, fent posteriorment semifinals i final entre els 
millors de cada grup. 

7. Els partits es podran jugar en dissabte, o en dissabte i diumenge, depenent del número de pistes del Club organitzador o de la 
quantitat de parelles inscrites; tant a la fase de grups com a les fases finals, el sistema de puntuació serà per jocs i amb una 
duració de 30 minuts per partit, les semifinals i les finals seran a 1 set, d’aquesta manera es podrà complir amb l’horari durant 
tot el dia. 

8. Si alguna parella arriba tard al seu partit, se la penalitzarà amb un joc per cada 5 minuts que arribi tard, d’aquesta manera es 
premia a les parelles que arriben a l’hora. 

9. Cada jugador només es podrà presentar a una Categoria per Torneig, el que si està permés es que els jugadors s’apuntin en 
diferents categories durant l’any. 

10. Les Categories per l’any 2016 seran:  
10.1. Benjamins: fins l’any 2006 
10.2. Alevins: anys 2004 i 2005 
10.3. Infantils: anys 2002 i 2003 
10.4. Cadets: anys 2000 i 2001 
 

11. La Federació es quedarà amb els 5€ de diferència dels no federats per a cobrir una assegurança addicional que contractarà 
per aquest Circuit; en contraprestació entregarà a cada Club Organitzador: els Trofeus pels guanyadors i finalistes, grips per 
als participants i jutge àrbitre. 
 

12. Els Clubs hauran d’entregar a cada jugador una ampolla d’aigua de la mesura que el Club vulgui i un berenar final per a tots els 
participants, que es durà a terme després de l’entrega de premis. 

13. Wala, aportarà vals de descompte per a la seva botiga, així com regals pel Màster final. 

14. Burger King, aportarà per la seva banda, 1000 menús gratuïts i el seu local per al Màster final. 

15. Es farà un Rànquing entre tots els Tornejos, puntuant de la següent manera: Participants 25 punts, Finalistes 75 punts i 
Campions 100 punts; perquè a final d’any es realitzarà un Màster on només participaran els 8 millors jugadors de cada 
categoria.  

16. La Normativa, el Rànquing actualitzat i el Calendari anual de tots els Tornejos que conformen el Circuit Burguer King & Wala & 
FCP els podreu trobar a al Facebook Circuit Burger King & Wala i al Blog:  http://circuitpadelmenorstgn.blogspot.com.es/ 

http://circuitpadelmenorstgn.blogspot.com.es/

