6 i 7 d’abril de 2022

PÀDEL
DATA I LLOC DE COMPETICIÓ
Dimecres 6 d’abril (fase prèvia) i dijous 7 d’abril (fase final) de 9:30 a 16:30h aprox.
Club Tennis Vic. Avinguda Olímpia s/n 08503-Gurb (Barcelona).
ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA
Club Tennis Vic (Maite Vila) i Servei d’Esports UVic-UCC.
PARTICIPANTS
Alumnes de qualsevol de les 12 universitats catalanes o centre adscrit (alumnes matriculats el curs
2021/2022, professorat i PAS). No cal estar federat.
INSCRIPCIONS
Els participants s’hauran d’inscriure al Servei d’Esports de la seva universitat, i aquests ho trametran al Servei
d’Esports de la UVic-UCC (indicant el nombre de punts de la federació a la qual pertanyen, en cas que en
tinguin). Les inscripcions es tancaran el divendres 1 d’abril a les 12h.
PREU
20€/parella. El pagament es farà directament a la recepció del Club Tennis Vic el dia de la competició.
CATEGORIES
Femenina i masulina.
ACREDITACIÓ I DRETS D’IMATGE
Amb el dni o document amb fotografia, 30 minuts abans del primer partit de cada parella.
SISTEMA DE COMPETICIÓ
Es farà públic dos dies abans de la competició. El dimecres 6 d’abril es jugarà la fase prèvia (grups) i el dijous
7 d’abril la fase final.
Categoria femenina: les 2 parelles femenines amb més punts a la FCP accediràn directament a la fase final. La
resta de parelles inscrites disputaran la fase de lligueta de grups (mínim 2 partits) i les parelles guanyadores
accediran a la fase final.
Categoria masculina: les 4 parelles masculines amb més punts a la FCP accediràn directament a la fase final.
La restade parelles inscrites disputaran la fase prèvia de grups (mínim 2 partits) i les parelles guanyadores
accediran a la fase final.
El sistema de joc dels partits serà a 2 sets amb punt d’or (en cas d’empat es disputarà un super tie break a
10 punts)
L’arbitratge anirà a càrrec dels mateixos participants.

ASSEGURANÇA / ATENCIÓ MÈDICA
Cobrirà qualsevol accident o lesió l’assegurança que els estudiants tenen contreta amb la seva universitat.
L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els participants puguin patir o
ocasionar a terceres persones durant la competició.
DRETS D’IMATGE
La inscripció autoritza a l’organització a poder publicar fotografies i reportatges dels participants i espectadors
de la competició en qualsevol mitjà de comunicació.
PROTOCLO COVID-19
La competició es durà a terme sota les mesures establertes en el protocol https://esportuniversitari.cat/
protocolcovid19

