NORMES RÀNKING PÀDEL

1. El rànking estarà format per grups de 5 persones. Les partides tindran un dia

i hora assenyalats que s’aniran passant pel grup de WHATSAPP a tots els
participants. En cas de què alguna persona no pugui jugar la partida el dia i
hora assenyalades per l’organització, aquesta es posarà amb contacte amb els
altres jugadors del seu grup per a jugar la partida a una altra data però sempre
dins els límits que dona l’organització. A MÉS S’HA DE COMUNICAR A
L'ORGANITZACIÓ
PER
ANULAR
LA
PISTA.
(MOLT
IMPORTANT).
2. Les partides estan previstes que es juguin a partir de les 19:00 h fins a les

22:00 h amb una durada de 1,5 hores. Generalment hi haurà una rotació de
cada grup cada mes, així es jugarà un dia de la setmana diferent cada vegada,
Si per algun motiu no es pot acabar la partida amb l’horari establert per
l’organització, i hi ha companys que esperen per a jugar la seva partidaes RESOLDRÀ MITJANÇANT un TIE-BREAK a 9 PUNTS per tal de
no perjudicar-los i respectar l’horari . Els caps de setmanes es pot utilitzar
sempre prèvia comunicació a l’organització per jugar partides enrederides o
per comoditat del grup.
3. Cada grup durà a terme 4 partides per les quals l’organització donarà 4

setmanes per a realitzar-les Amb aquesta nova modalitat de ranking amb 5
jugadors, sempre hi haurà un jugador que DESCANSA. Aquest fet ens
permetrà que sigui un comodí a l'hora de poder canviar partides, ja que és
podran jugar les altres establertes i en darrer extrem ens servirà de jugador
substitut. En cas de no poder dur a terme una partida, o no tenir data per a
realitzar-la es pot dur un substitut que jugui al rànking, però ha de ser sempre
d’un grup inferior al que es juga, d’aquesta manera es pot jugar la partida el
dia que ha assenyalat l’organització.
4. El rànking és individual, el 1r i el 2n de cada categoria pujarà al grup superior,

els 2 darrers baixaran al grup inferior i el 3r es mantindrà. .La puntuació serà
la següent: Per cada partida guanyada per 2 sets a 0 es donarà 3 punts als
guanyadors i 0 als perdedors. Per cada partida guanyada per 2 sets a 1, es
donarà 2 punts als guanyadors i 1 als perdedors. En cas D'EMPAT A PUNTS
al final de la classificació es contaran els jocs a favor i en contra per decidir
qui puja o baixa. En cas D'EMPAT A JOCS, es beneficiarà el jugador situat
en una posició més alta AL INICI DEL RANKING actual de joc. Seguirem
el següent ordre: els jugadors que baixen d'un grup superior ocuparan la
posició 1 i 2, el jugador que ha conservat la categoria ocuparà el lloc 3 i els
jugadors que pugen d'una categoria inferior ocuparan els llocs 4 i 5.Una
vegada realitzada la partida S'HA DE PASSAR EL RESULTAT A
L'ORGANITZACIÓ MITJANÇANT UN SMS AL GRUP DE
WHATSAPP CORRESPONENT.
5. El pagament es durà a terme a l’inici de cada rànking. Una persona de

l’organització passarà per la pista a cobrar al començament de cada mes.
L’organització té previst que el rànking duri d’octubre fins al maig/juny.

6. Per fer el Ranking més atractiu i competiu i per afavorir a tots els jugadors en
igualtat de condicions, hem ideat un premi per el jugador que a la finalització
del ranking del mes de desembre i de maig/juny que tengui més punts
acumulats de qualsevol categoria obtindrà un premi especial que consistirà en
un cap de setmana per a dues persones a un hotel d’una localitat mallorquina
7.

Si per algún motiu hi ha qualque jugador que es vol despuntar del rànking és
important fer-ho quan s’han acabat les partides del seu grup, ja que sinó
perjudicarà molt al seus companys i el més important és passar una bona
estona i divertir-se.
Preu incripició rànking: 19 € (Inclou un pot de pilotes i una camiseta)
MAIL ORGANITZACIÓ: algalia@algaliasport.net
PERSONA DE CONTACTE:
Antoni Sastre Martorell
687183712

