
  
 

 



  
 

 

 

CATEGORIA INICIACIÓ 

GRUP-A 

ALMASORA 
Juan Rafael i Juan rafael 

  19:00 
1 

PELUCOS FANS -ALMASORA  

MAREXADORS 
Javi i vicente 

 19:20 2 PELUCOS FANS - MAREXADORS  

PELUCO FANS 
Dario i Alejandro 

 20:00 2 MSREXADORS- ALMASORA  

 

GRUP-B 

FLUICONT-B 
Jordi i Pablo 

 19:00 2 SALUT I PILOTA-FLUICONT-B  

SALUT I PILOTA 
Rafa i Guillermo 

 19:40 1 FLUICONT-B – LOS LONGA  

LOS LONGA 
Felix i ulises 

 20:00 1 LOS LONGA SALUT I PILOTA  

 

GRUP-C 

LOS BOXEADORES 
Vidal i Xavi 

 19:20 1 LOS BOXEADORES-ALMAR  

LOS TELLINA 
David i juanan 

 19:40 2 LOS TELLINA-ALMAR  

ALMAR 
Alberto i Mar 

 20:20 1 LOS BOXEADORES- LOS TELLINA  

Liguilla 2º 

20:40 2 2º  2º millor clasificat- 2º 3º millor clasificat  

20:55 2 millor 2º- campio eliminatoria anterior  

 

Semifinals 

21:10 1 1º grup  -1º grup  

21:30 1 Millor 1º grup  millor 2  

 

final 

22:00 1 1º semi 2º semi  

 

 

 

 

 



  
 

 

 

2º CATEGORIA  

GRUP-A 

Rockfeler 
Borja i Enric 

 20:20 
2 

Rockflet- en pasarla prou  

Team Patraix 
Alberto i juan carlos 

 21:30 2 Team patraix- rockfeler  

En pasarla Prou 
Ximo i ruben 

 23:00 1 En pasarla prou – team patraiz  

 

GRUP-B 

L’home bo 
 

 20:40 1 L´´home bo- Xilxerets  

Trambotics 
Marc i Guillem 

 22:40 2 Xilxerets- trambotics  

Xilxerets 
Paco i santi 

 23:00 1 L´home bo- trambotics  

 

GRUP-C 

Troya 
David i Alvaro 

 21:10 2 Troya- juanlito  

Juanlito 
Juan Daniel i Manolo 

 22:40 1 Fans de joda - troya  

Fans de joda 
Joel i David 

 23:20 2 Juanlito –fans de joda  

 

Liguilla 2º 

23:40 2 2º  2º millor clasificat- 2º 3º millor clasificat  

23:55 2 millor 2º- campio eliminatoria anterior  

 

Semifinals 

00:10 1 1º grup   1º grup   

00:30 1 Millor 1º  millor 2  

 

final 

01:30 1 1º semi- 2º semi  

 

 

 



  
 

 

 

1º CATEGORIA  

GRUP-A 

Cpv-Ontinyent 
Sinsinet I , sinsinet II 

 23:20 
1 

Elmusa- fluicont  

Elmusa 
Ricard i Guillem 

 00:10 2 Cpv-ontinyent-fluicont  

Fluicont 
Aleix i Jordi 

 00:50 2 Elmusa- ontinyent  

 

GRUP-B 

Fundacio Caixa 
carlet 

Vicent i jonathan 

 23:40 1 Amics de la ribera- fundació Caixa carlet  

Amics de la ribera 
Juanito i Xatet 

 00:30 2 Fundació Caixa carlet- llopis Miramar  

Llopis de Miramar 
Diego i marc 

 00:50 1 Llopis de miiramar-amics de la ribera  

 

Semifinals 

01:10 1 Millor 1º - 2º 2  

01:10 2 2º 1º- millor 2º  

 

final 

02:00 1 1º semi- 2º semi  

 

 

 

Normativa Torneig  Crepsana de Màdel a xilxes  

- Hi haurà 3 categories: 1ª, 2ª, Iniciació 

- Les partides es jugaran a 4 jocs en la primera fase, les semifinals i les finals a 5  

- -S’eixirà de de 0 a 20 o 25  i efectuant el sorteig el primer traure.  

- En iniciació i segona categoria, passaran a semifinals el primer de cada grup i el 

guanyador del triangular entre el segon classificat de cada grup. 

S’efrontaran el millor 1r classificat contra el guanyador del trangular, i el 2n millor 

1r classificat contra el 3r millor 1r classificat 

- . - En cas d’empat a partides guanyades es vora primer l’enfrontament directe 

entre equips empatats i en cas de triple empat es mirarà la diferència de jocs. 

- El triangular serà a 2 partides a 3 jocs. El millor segon classificat de la fase de 

lligueta jugarà directament la segona partida (en cas d’empat a victòries, jocs de 



  
 

diferencia i jocs a favor es tiraria moneda a l’aire) i s’enfrontarà al guanyador 

de la primera partida. És classificarà finalment per a semifinals el guanyador 

de la segona partida del triangular. 

- En primera categoría pasaran a semifinals els 2 primers clasificats. 

- Les partides es disputaran en Pilota de màdel de 40-42g.  

- Els components de cada equip han d’anar equipats amb pantaló curt (millor del 

mateix color) i 2 camisetes almenys del mateix color 

- Els equips han d’estar presents a la zona esportiva l.Alter de xiles 20 minuts abans 

de cada partida per estar preparats i escalfats abans de l’inici de cada partida.( els 

horaris i les pistes es orientatiu poden sufrir variacions) 

- -S’habilitarà un frontó per a poder escalfar. 

- No s’ajornarà cap partida.  

- Si algun equip no es presenta a alguna partida sense avisar 12h abans 

automàticament serà eliminat del torneig i del Circuit.  

- Hi haurà trofeus i/o detalls per als primers i segons classificats de cada categoría. 

En primera categoría el primer i 2n classificats també tindran premi en metàlic 

- El reglament de joc serà el reglament oficial del màdel. 

 

Horaris de sopar: 

-  a partir de les 21:00  iniciació i acompanyants de iniciació ( reserva 

sopar abans de 20:30) 

- a partir de les 22:00  2º 1º y acompanyants i públic general ( reserva 

sopar abans 21:30) 

 

Entrepa de (lomo queso o bacon queso o francesa + jamon o atun) con 

o sin tomate + 1 bebida + cacahuetes papas….+ postre ( melo de xilxes) 

7 € 

 

 

 


