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RELACIÓ	D’EQUIPS:	

		 	

1ª	Categoria	Grup	A	

	

	1	ª	Categoria		Grup	B		

1.	Llopis	de	Miramar:	Marc	i	Diego	

	

1.	Elmusa:	Ricard	S.	i	Guillem	S.			

2.	Els	Professors:	Pepe	i	Alejandro	

	

2.	Fundació	Caixa	Carlet:	Vicent	Miquel	T.	i	
Jonatan	M.	

3.	CPV	Amics	de	la	Ribera:	Juanito	i	Xatet	III			 		 3.	Contreras	Picanya:	Alex	i	Jordi				

	

2ª	Categoria	Grup	A	

	

	2	ª	Categoria		Grup	B		

1.	Key	Rockerfeler:	Borja	i	Enric		

	

1.		De	la	terreta:	David	i	Juanma	

2.		Team	Patraix:	Alberto	i	Juan	Carlos	

	

2.		Algepàdel:	Jusi	i	Antonico	

3.	Home	bó:	Josep	i	Fede	 		 3.	Troya:	Alvaro	i	David	

4.	Amics	de	la	Ribera	B:	Paco	i	Dorian	 	 4.	Amogaves	el	Genovés:	Carles	i	Perales	

	

Categoria	Iniciació/Infantils	Grup	Únic	

	1.	Gracietes:	Izan	i	company	

	2.	Alberic-Genovés:	Pau	i	David	

	3.		Ramos	i	Ramos:	Ximo	i	Pedro	 	

4.		Club	Pilota	Volea	Carlet:	Alex	i	Denís	 	
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Normativa Campionat de Màdel de MIRAMAR 

- 2 Categories: 1ª i 2a 

- Jocs per partida: 

x Fase de Grups 

Fase de grups a 4 jocs. 

x Fase Final 

Semifinals: es jugaran a 5 jocs. 

Finals: es jugaran a 5 jocs. 

- Desenvolupament: En primera es jugarà una fase amb 2 grups dels quals passaran a semifinal 
els dos primers. En segona es jugarà una fase de grups amb 3 equips a cada grup, i els tres 
primers de cada grup passaran a semifinals i un millor segon, que es decidirá en un triangular 
entre els 3 equips classificats en segona posición. 

- Empat: En cas d’empat a partides guanyades es veurà primer l’enfrontament directe entre 
equips i en cas de triple empat es mirarà la diferència de jocs. I si la diferència de jocs fóra la 
mateixa, es veurà el número de jocs a favor de cada equip. En cas que encara persistira l’empat, 
el pas es decidirà tirant una moneda a l’aire. 

- Material: Els components de cada equip han d’anar equipats amb pantaló curt (millor del 
mateix color) i 2 camisetes almenys del mateix color (per exemple una roja i l’altra blava els 
dos components iguals). 

- Pilota: Pilota de màdel de 40-42g. 

- Sorteig: Acabada la fase de grups, el millor del grup A s’enfrontarà al segon del grup B, i 
el millor del grup B s’enfrontarà al segon del grup A. 

- Assistència: Els equips han d’estar presents almenys 10 minuts abans de cada partida. 

Si algun equip no està present a l’hora de la partida, es donarà per perduda. 

Si algun equip no es presenta el dia del torneig sense previ avís de 24h, serà automàticament 
eliminat del Circuit. 

- Premis: Premis i/o detalls per als guanyadors. 1 copa per a cada equip, primer i segon i un 
trofeu per al millor jugador destacable del campionat. 
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Protocol de desenvolupament dels Tornejos del Circuit Intercomarcal de 

Màdel durant la nova normalitat 

 

Aquest protocol ha sigut dissenyat pels coordinadors del circuit (l’empresa FEM Gestió 
i Esport S.L.) i organitzadors dels diferents tornejos que formen el Circuit Intercomarcal 
de Màdel 2020 (els clubs organitzadors), amb l’objectiu de garantir el seguiment de les 
mesures de seguretat i d’higiene requerides per a la prevenció de la Covid-19, en 
relació amb les persones esportistes, les persones treballadores, els mitjans de 
comunicació acreditats i el públic assistent, tenint en compte l’últim DOCV publicat del 
26-6-2020. 

S’ha tingut en compte que els diferents tornejos del Circuit es desenvoluparan en 
pistes a l’aire i lliure i/o en espais amplis o no es produeixen aglomeracions de públic, 
la qual cosa facilita el compliment de les diferents normatives:  

1. Qüestions generals:  

1.1. Tots els tornejos hauran de complir el següent protocol establert, que 
inclueix mesures d’higiene i distanciament, així com qualsevol altra que siga 
establerta per les autoritats competents en cada moment.  

1.2. Se sol·licitarà l’autorització i la col·laboració dels titulars de les 
instal·lacions utilitzades en cada torneig.  

1.3. Les persones o entitats titulars de la instal·lació seran les responsables  
d’establir les mesures necessàries per a garantir el compliment 
dels aforaments, desinfecció, prevenció i condicionament que les 
administracions públiques competents establixquen, i facilitaran en les 
pistes de joc informació en quant a la normativa a complir i material bàsic 
de desinfecció per als esportistes i espectadors (dispensadors de solució  
hidroalcohòliques i material per a la desinfecció del material utilitzat ).  

1.4. Tots els assistents al torneig, participants (a excepció del temps 
d’escalfament i de joc), públic, personal organitzador i homes bons, usaran 
obligatòriament en tot moment la mascareta, mantindran la higiene de 
mans, així com intentaran mantenir la distància de seguretat establerta.  
L’incompliment de l’obligació de l’ús de mascaretes establert serà 
considerat infracció lleu i podrà ser sancionat amb multa fins a 100 euros 
per les autoritats competents.   

1.5      Dutxes habilitades i desinfectades i un xiringuito per a necessitats, 

compra d’aigua, menjar ... 

1.6     A l’entrada al recinte, es demanarà dades personals DNI, en cas de que 
fora necessari un rastreig. 
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2. Esportistes:  
2.1. L’organització garantirà el compliment de la norma d’un màxim 

d’esportistes participants marcada per el DOCV 8844, i facilitarà 
l’establiment de torns i horaris en diferents pistes per evitar al màxim 
l’aglomeració d’esportistes.  El nombre de participants superarà l’aforament 
màxim d’una persona esportista per cada 2,25 m² de superfície útil d’ús 
esportiu. 

2.2. Les quotes d’inscripció dels equips participants es realitzaran únicament 
per transferència o ingrés bancari al número de compte de cada club 
organitzador.  

2.3. Abans de desplaçar-se al torneig, tots els jugadors i jugadores s’hauran 
de prendre la temperatura i comunicar a l’organització en cas de superar els 
valors de seguretat establerts per les autoritats sanitàries, quedant-se en 
casa i no dispuntant el torneig.  

2.4. El personal d’organització podrà procedir a prendre la temperatura a les 
persones participants al torneig, impedint l’accés o permanència en la 
instal·lació a qui tinga una temperatura corporal que supere els valors de 
seguretat establerts per les autoritats sanitàries.   

2.5. Els jugadors accediran a la instal·lació amb la mascareta i realitzaran una 
desinfecció de les mans. Sols es llevaran la mascareta durant el temps 
d’escalfament i la realització de les partides del torneig, i intentaran guardar 
sempre la distància de 1,5 metres.   

2.6. Abans de cada partida i en finalitzar cada partida, tots els jugadors 
procediran a la desinfecció de les mans i tornaran a utilitzar les mascaretes 
durant el període d’inactivitat.  

2.7. Per accedir a la pista i canviar de part a part de la pista els jugadors 
mantindran sempre la distància de 1,5m.  

2.8. En la instal·lació els jugadors no podran compartir elements personals 
que poden portar risc de contagi, com botelles d’aigua, tovalloles, roba 
esportiva, pilotes... 
Cada equip escalfarà amb les seues pròpies pilotes. I cada jugador tindrà la 
seua botella d’aigua individual.  

2.9. Si les persones o entitats titulars de la instal·lació ho permeten, es 
podran utilitzar els vestidors i les dutxes respectant les mesures generals de 
prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries.  És a dir, s’haurà 
de garantir la distància mínima de seguretat i no se superarà la proporció de 
2,25 m² per cada persona usuària.  
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3. Personal organitzador i homes bons:  

 
3.1. Els homes bons i el personal organitzador faran ús en tot moment de la 

mascareta, i es desinfectaran contínuament les mans. 
3.2. Seran els encarregats de controlar les pilotes de joc, així com la 

desinfecció de les pilotes i elements comuns de les pistes després de cada 
partida.  

 
 
 
 

4. Espectadors:  
4.1. S’informarà mitjançant els canals de comunicació habituals del Circuit 

(web i xarxes socials), sobre l’obligatorietat de complir el protocol establert.  
Se li donarà especial importància a comunicar als possibles assistents, de no 
acudir en cas de presentar qualsevol símptoma compatible amb un contagi 
de COVID-19 o poder haver tingut algun contacte directe amb algú que 
n’haja presentat.  

4.2. L’organització vetlarà per evitar el contacte entre el públic.  
 

4.3. El número màxim d’assistents serà el establert per les autoritats 
competents, tenint en compte l’aforament de la instal·lació.    

4.4. En cas d’instal·lacions provisional de graderies, cadires, o delimitació 
d’espais reservats al públic, no es superarà el 75 % de l’aforament ordinari, i 
es  garantirà la distància mínima de seguretat recomanada per les autoritats 
sanitàries entre els assistents. A més a més, serà obligatori  l’ús de 
mascareta.  

 
 

5. Material de joc:  
5.1. El personal organitzatiu serà l’encarregat de controlar les pilotes de joc. 

Aquestes es desinfectaran abans i després de cada partida. Cada equip 
escalfarà amb la seua pròpia pilota.  

 
6. Premsa: 

6.1. Es permet l’assistència de persones professionals dels mitjans de 
comunicació garantint la distància mínima de seguretat recomanada per les 
autoritats sanitàries, i entre aquestes i les persones esportistes, i utilitzaran 
obligatòriament la màscara. 
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Horaris	de	partides:		

	

CATEGORIA	INICIACIÓ/INFANTILS	PISTA	1	

	

Categoria	Iniciació/Infantils	Grup	Únic	

	1.	Gracietes:	Izan	i	company	

	2.	Alberic-Genovés:	Pau	i	David	

	3.		Ramos	i	Ramos:	Ximo	i	Pedro	 	

4.		Club	Pilota	Volea	Carlet:	Alex	i	Denís	 	

	

Categoria	Iniciació/Infantils	Grup	Únic	Grup	Únic	Pista	1		

9:30h				Gracietes:	Izan	i	company		contra		Alberic-Genovés:	Pau	i	David	

10:00h			Ramos	i	Ramos:	Ximo	i	Pedro		contra		Club	Pilota	Volea	Carlet:	Alex	i	
Denís		

10:30h			Gracietes:	Izan	i	company.	contra		Ramos	i	Ramos:	Ximo	i	Pedro	

11:00h			Alberic-Genovés:	Pau	i	David	contra		Club	Pilota	Volea	Carlet:	Alex	i	
Denís	

11:30h			Gracietes:	Izan	i	company.	contra		Club	Pilota	Volea	Carlet:	Alex	i	Denís	

12:00h			.	Alberic-Genovés:	Pau	i	David	contra		Ramos	i	Ramos:	Ximo	i	Pedro	

12:30	FINAL	
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SEGON	CATEGORIA	CATEGORIA		PISTA	2	I	PISTA	3	

	

PISTA	2	

	

2ª	Categoria	Grup	A	

1.	Key	Rockerfeler:	Borja	i	Enric		

2.		Team	Patraix:	Alberto	i	Juan	Carlos	

3.	Home	bó:	Josep	i	Fede	

4.	Amics	de	la	Ribera	B:	Paco	i	Dorian	

	

	

9:00			Key	Rockerfeler:	Borja	i	Enric		contra		Team	Patraix:	Alberto	i	Juan	Carlos	

(Pista4)	

9:30	h			Home	bó:	Josep	i	Fede		contra		Amics	de	la	Ribera	B:	Paco	i	Dorian	

10:00	h			Key	Rockerfeler:	Borja	i	Enric	contra	Home	bó:	Josep	i	Fede	

10:30	h			Team	Patraix:	Alberto	i	Juan	Carlos	contra	Amics	de	la	Ribera	B:	Paco	i	
Dorian		

11:00	h			Key	Rockerfeler:	Borja	i	Enric	contra	Amics	de	la	Ribera	B:	Paco	i	Dorian		

11:30	h			Team	Patraix:	Alberto	i	Juan	Carlos	contra	Home	bó:	Josep	i	Fede	

12:00	h			SEMIFINALS	
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PISTA	3		

	

2	ª	Categoria		Grup	B		

1.		De	la	terreta:	David	i	Juanma	

2.		Algepàdel:	Jusi	i	Antonico	

3.	Troya:	Alvaro	i	David	

4.	Amogaves	el	Genovés:	Carles	i	Perales	

	

	

9:00			De	la	terreta:	David	i	Juanma	contra		Algepàdel:	Jusi	i	Antonico	(	

	9:30	h			Troya:	Alvaro	i	David	contra		Amogaves	el	Genovés:	Carles	i	Perales	

10:00	h			De	la	terreta:	David	i	Juanma	contra	Troya:	Alvaro	i	David	

10:30	h			Algepàdel:	Jusi	i	Antonico	contra	Amogaves	el	Genovés:	Carles	i	Perales		

11:00	h			De	la	terreta:	David	i	Juanma	contra	Amogaves	el	Genovés:	Carles	i	
Perales		

11:30	h			Algepàdel:	Jusi	i	Antonico	contra	Troya:	Alvaro	i	David	

12:00	h			SEMIFINALS	

12:30	FINAL	(PISTA	3)	
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PRIMERA	CATEGORIA	CATEGORIA		PISTA	4	

	

1ª	Categoria	Grup	A	

	

	1	ª	Categoria		Grup	B		

1.	Llopis	de	Miramar:	Marc	i	Diego	

	

1.	Elmusa:	Ricard	S.	i	Guillem	S.			

2.	Els	Professors:	Pepe	I	Alejandro	

	

2.	Fundació	Caixa	Carlet:	Vicent	Miquel	T.	i	
Jonatan	M.	

3.	CPV	Amics	de	la	Ribera:	Juanito	i	Xatet	III			 		 3.	Contreras	Picanya:	Alex	i	Jordi				

	

9:00	h			Els	Professors:	Pepe	I	Alejandro	contra	CPV	Amics	de	la	Ribera:	Juanito	i	
Xatet	III			

9:30	h			Fundació	Caixa	Carlet:	Vicent	Miquel	T.	i	Jonatan	M.contra	Contreras	
Picanya:	Alex	i	Jordi		

10:00			.	Llopis	de	Miramar:	Marc	i	Diego	contra		Els	Professors:	Pepe	I	Alejandro	

10:30	h			Elmusa:	Ricard	S.	i	Guillem	S.		contra		Fundació	Caixa	Carlet:	Vicent	
Miquel	T.	i	Jonatan	M.	

11:00	h			1.	Llopis	de	Miramar:	Marc	i	Diego	contra	CPV	Amics	de	la	Ribera:	
Juanito	i	Xatet	III			

11:30	h			Elmusa:	Ricard	S.	i	Guillem	S.		contra	Contreras	Picanya:	Alex	i	Jordi				

12:	00	–	SEMIFINAL	1	

12:30	-	SEMIFINAL	2	

13:00-	FINAL	CONSOLACIÓ	

13:30	FINAL	ABSOLUTA	

	

*	Les	partides	tindrán	una	duració	máxima	de	30	minuts.	La	lligueta	de	
primera	fase	de	classificació	i	semifinals	es	disputarà	a	5	jocs,	mentre	que	les	
finals	serán	a	6	jocs.	
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Protocol	de	desenvolupament	dels	Tornejos	del	Circuit	Intercomarcal	de	
Màdel	durant	la	nova	normalitat	

7	d’octubre	del	2020	

	

Torneig	de	Màdel	de	Guadassuar	2020.	18	d’octubre	

	

Aquest	protocol	ha	sigut	dissenyat	pels	coordinadors	del	circuit	(l’empresa	FEM	Gestió	
i	Esport	S.L.)	i	organitzadors	dels	diferents	tornejos	que	formen	el	Circuit	Intercomarcal	
de	Màdel	2020	(els	clubs	organitzadors),	amb	l’objectiu	de	garantir	el	seguiment	de	les	
mesures	de	seguretat	i	d’higiene	requerides	per	a	la	prevenció	de	la	Covid-19,	en	
relació	amb	les	persones	esportistes,	les	persones	treballadores,	els	mitjans	de	
comunicació	acreditats	i	el	públic	assistent,	tenint	en	compte		DOCV	publicat	del	26-6-
2020.	

S’ha	tingut	en	compte	que	els	diferents	tornejos	del	Circuit	es	desenvoluparan	en	
pistes	a	l’aire	i	lliure	i/o	en	espais	amplis	o	no	es	produeixen	aglomeracions	de	públic,	
la	qual	cosa	facilita	el	compliment	de	les	diferents	normatives:		

1. Qüestions	generals:		
1.1. Tots	els	tornejos	hauran	de	complir	el	següent	protocol	establert,	que	

inclueix	mesures	d’higiene	i	distanciament,	així	com	qualsevol	altra	que	siga	
establerta	per	les	autoritats	competents	en	cada	moment.		

1.2. Se	sol·licitarà	l’autorització	i	la	col·laboració	dels	titulars	de	les	
instal·lacions	utilitzades	en	cada	torneig.		

1.3. Les	persones	o	entitats	titulars	de	la	instal·lació	seran	les	responsables		
d’establir	les	mesures	necessàries	per	a	garantir	el	compliment	
dels	aforaments,	desinfecció,	prevenció	i	condicionament	que	les	
administracions	públiques	competents	establixquen,	i	facilitaran	en	les	
pistes	de	joc	informació	en	quant	a	la	normativa	a	complir	i	material	bàsic	
de	desinfecció	per	als	esportistes	i	espectadors	(dispensadors	de	solució		
hidroalcohòliques	i	material	per	a	la	desinfecció	del	material	utilitzat	).		

1.4. Tots	els	assistents	al	torneig,	participants	(a	excepció	del	temps	
d’escalfament	i	de	joc),	públic,	personal	organitzador	i	homes	bons,	usaran	
obligatòriament	en	tot	moment	la	mascareta,	mantindran	la	higiene	de	
mans,	així	com	intentaran	mantenir	la	distància	de	seguretat	establerta.		
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L’incompliment	de	l’obligació	de	l’ús	de	mascaretes	establert	serà	
considerat	infracció	lleu	i	podrà	ser	sancionat	amb	multa	fins	a	100	euros	
per	les	autoritats	competents.			

		
2. Esportistes:		

	

2.1. L’organització	garantirà	el	compliment	de	la	norma	d’un	màxim	
d’esportistes	participants	marcada	per	el	DOCV	8844,	i	facilitarà	
l’establiment	de	torns	i	horaris	en	diferents	pistes	per	evitar	al	màxim	
l’aglomeració	d’esportistes.		El	nombre	de	participants	superarà	l’aforament	
màxim	d’una	persona	esportista	per	cada	2,25	m²	de	superfície	útil	d’ús	
esportiu.	

2.2. Les	quotes	d’inscripció	dels	equips	participants	es	realitzaran	únicament	
per	transferència	o	ingrés	bancari	al	número	de	compte	de	cada	club	
organitzador.		

2.3. Abans	de	desplaçar-se	al	torneig,	tots	els	jugadors	i	jugadores	s’hauran	
de	prendre	la	temperatura	i	comunicar	a	l’organització	en	cas	de	superar	els	
valors	de	seguretat	establerts	per	les	autoritats	sanitàries,	quedant-se	en	
casa	i	no	dispuntant	el	torneig.		

2.4. El	personal	d’organització	podrà	procedir	a	prendre	la	temperatura	a	les	
persones	participants	al	torneig,	impedint	l’accés	o	permanència	en	la	
instal·lació	a	qui	tinga	una	temperatura	corporal	que	supere	els	valors	de	
seguretat	establerts	per	les	autoritats	sanitàries.			

2.5. Els	jugadors	accediran	a	la	instal·lació	amb	la	mascareta	i	realitzaran	una	
desinfecció	de	les	mans.	Sols	es	llevaran	la	mascareta	durant	el	temps	
d’escalfament	i	la	realització	de	les	partides	del	torneig,	i	intentaran	guardar	
sempre	la	distància	de	1,5	metres.			

2.6. Abans	de	cada	partida	i	en	finalitzar	cada	partida,	tots	els	jugadors	
procediran	a	la	desinfecció	de	les	mans	i	tornaran	a	utilitzar	les	mascaretes	
durant	el	període	d’inactivitat.		

2.7. Per	accedir	a	la	pista	i	canviar	de	part	a	part	de	la	pista	els	jugadors	
mantindran	sempre	la	distància	de	1,5m.		

2.8. En	la	instal·lació	els	jugadors	no	podran	compartir	elements	personals	
que	poden	portar	risc	de	contagi,	com	botelles	d’aigua,	tovalloles,	roba	
esportiva,	pilotes...	
Cada	equip	escalfarà	amb	les	seues	pròpies	pilotes.	I	cada	jugador	tindrà	la	
seua	botella	d’aigua	individual.		

2.9. Si	les	persones	o	entitats	titulars	de	la	instal·lació	ho	permeten,	es	
podran	utilitzar	els	vestidors	i	les	dutxes	respectant	les	mesures	generals	de	
prevenció	i	higiene	indicades	per	les	autoritats	sanitàries.		És	a	dir,	s’haurà	
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de	garantir	la	distància	mínima	de	seguretat	i	no	se	superarà	la	proporció	de	
2,25	m²	per	cada	persona	usuària.		

		
3. Personal	organitzador	i	homes	bons:		

	
3.1. Els	homes	bons	i	el	personal	organitzador	faran	ús	en	tot	moment	de	la	

mascareta,	i	es	desinfectaran	contínuament	les	mans.	
3.2. Seran	els	encarregats	de	controlar	les	pilotes	de	joc,	així	com	la	

desinfecció	de	les	pilotes	i	elements	comuns	de	les	pistes	després	de	cada	
partida.		

	
4. Espectadors:		

	
4.1. S’informarà	mitjançant	els	canals	de	comunicació	habituals	del	Circuit	

(web	i	xarxes	socials),	sobre	l’obligatorietat	de	complir	el	protocol	establert.		
Se	li	donarà	especial	importància	a	comunicar	als	possibles	assistents,	de	no	
acudir	en	cas	de	presentar	qualsevol	símptoma	compatible	amb	un	contagi	
de	COVID-19	o	poder	haver	tingut	algun	contacte	directe	amb	algú	que	
n’haja	presentat.		

4.2. L’organització	vetlarà	per	evitar	el	contacte	entre	el	públic.		
	

4.3. El	número	màxim	d’assistents	serà	el	establert	per	les	autoritats	
competents,	tenint	en	compte	l’aforament	de	la	instal·lació.				

4.4. En	cas	d’instal·lacions	provisional	de	graderies,	cadires,	o	delimitació	
d’espais	reservats	al	públic,	no	es	superarà	el	75	%	de	l’aforament	ordinari,	i	
es		garantirà	la	distància	mínima	de	seguretat	recomanada	per	les	autoritats	
sanitàries	entre	els	assistents.	A	més	a	més,	serà	obligatori		l’ús	de	
mascareta.		

	
5. Material	de	joc:		

5.1. El	personal	organitzatiu	serà	l’encarregat	de	controlar	les	pilotes	de	joc.	
Aquestes	es	desinfectaran	abans	i	després	de	cada	partida.	Cada	equip	
escalfarà	amb	la	seua	pròpia	pilota.		

	
6. Premsa:	

6.1. Es	permet	l’assistència	de	persones	professionals	dels	mitjans	de	
comunicació	garantint	la	distància	mínima	de	seguretat	recomanada	per	les	
autoritats	sanitàries,	i	entre	aquestes	i	les	persones	esportistes,	i	utilitzaran	
obligatòriament	la	màscara.	


