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GRUP A   

     Pista 1 9:30 h DEPORTES FRIAS contra  LLOPIS DE MIRAMAR 

Pista 1 10:00 h TEAM PATRAIX- CA BLAU contra FUNDACIÓ DE PILOTA 

Pista 1 10:30 h LLOPIS DE MIRAMAR contra FUNDACIÓ DE PILOTA 

Pista 1 11:00 h TEAM PATRAIX- CA BLAU contra LLOPIS DE MIRAMAR 

Pista 2 11:00 h FUNDACIÓ DE PILOTA contra DEPORTES FRIAS 

Pista 1 11:30 h TEAM PATRAIX- CA BLAU contra  DEPORTES FRIAS 

GRUP B    

Pista 2 9:30 h AMICS DE LA RIBERA contra ELS NOVATOS 

Pista 2 10:00 h ELMUSA CPV CASTELLONER contra ELS NOVATOS 

Pista 2 10:30 h AMICS DE LA RIBERA contra ELMUSA CPV CASTELLONER 

 

SEMIFINALS  

PISTA VIDRE 12:00h 1r GRUP A contra 2n GRUP 

B PISTA 3 12:00h 2n GRUP A contra 1r GRUP B  

CONSOLACIÓ 5é i 6é 

PISTA VIDRE 12:30 3r classificat Grup A contra 3r classificat Grup B 

FINAL 

PISTA CENTRAL 13:00 Guanyador 1ª Semifinal contra Guanyador 2ª Semifinal 

* En acabar les finals es realitzarà l’entrega de trofeus

1a Categoria 

GRUP A 
DEPORTES FRIAS VICENT I CALDÉS 

LLOPIS DE MIRAMAR MARC I DIEGO 

TEAM PATRAIX- CA BLAU ZURDET i ALBERTO 

FUNDACIÓ DE PILOTA PUCHOL II I TINO 

GRUP B 
AMICS DE LA RIBERA JUANITO I XATET III 

                       ELMUSA CPV CASTELLONER RICARD I GUILLEM 

ELS NOVATOS ALEJANDRO I MONRABAL 
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2a Categoria 

GRUP A 

ELS PROFESSORS PEPE I ALEJANDRO 

L’HOME BO B JOSEP FEDE I MIQUEL 

 AMICS DEL TRINQUET DE CARLET ÀLVARO I JORDI  

 

GRUP B 

SOLAR TEAM RAÜL I DIARI 

TIO I NEBOT JB PUBLICITAT ARMANDO I IZAN 

KEY AUTOMOTION BORJA I CRISTIAN 

 

GRUP A    

 
Pista 3 9:30 h ELS PROFESSORS contra L’HOME BO B                                                                          

Pista 3 10:00 h AMICS DEL TRINQUET DE CARLET contra L’HOME BO B                      

Pista 3 10:30 h AMICS DEL TRINQUET DE CARLET contra ELS PROFESSORS 

 

GRUP B    

Pista 5 9:30 h KEY AUTOMOTION contra SOLAR TEAM                                            

Pista 5 10:30 h SOLAR TEAM contra TIO I NEBOT JB PUBLICITAT                   

Pista 3 11:00 h TIO I NEBOT JB PUBLICITAT contra KEY AUTOMOTION            

SEMIFINALS  

PISTA 2 11:30 1r GRUP A contra 2n GRUP B 

PISTA 3 11:30 2n GRUP A contra 1r GRUP B 

CONSOLACIÓ 5é i 6é 

PISTA 4 12:00 3r classificat Grup A contra 3r classificat Grup B 

FINAL 

PISTA CENTRAL 12:30 Guanyador 1ª Semifinal contra Guanyador 2ª Semifinal 

* En acabar les finals es realitzarà l’entrega de trofeus. 
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INICIACIÓ 

GRUP A 

GARCIETES RAMON I ERIC 

CAMPANAR A MOISÉS I XEMA      

CAMPANAR B JUAN PABLO I EDU 

 

GRUP B 

SOLAR JR. RAÜL I DIARI 

CPV PATERNA PATERNERET I PILONGUET II 

CAMPANAR C BORJA I MANUEL  

 

 

GRUP A  

Pista 4 9:30 h GRACIETES contra CAMPANAR B                                         

Pista 5 10:00 h GARCIETES contra CAMPANAR A                                                  

Pista 4 11:00 h CAMPANAR B contra CAMPANAR A              

GRUP B            

Pista 4 10:00h SOLAR JR. contra CPV PATERNA              

Pista 4 10:30h  CAMPANAR C  contra SOLAR JR.                                 

Pista 5 11:00h CAMPANAR C contra CPV PATERNA         

CONSOLACIÓ 5é i 6é 

PISTA 5 12:00 3r classificat Grup A contra 3r classificat Grup B 

SEMIFINALS  

PISTA 4 12:00 1r GRUP A contra 2n GRUP B 

PISTA 5 12:00 2n GRUP A contra 1r GRUP B 

 

FINAL 

PISTA CENTRAL 12:00 Guanyador 1ª Semifinal contra Guanyador 2ªSemifinal 

 

* En acabar les finals es realitzarà l’entrega de trofeus. 
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NORMATIVA 

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

- En cada equip es podran inscriure fins a un màxim de 4 jugadors, que podran 
tornar-se al llarg del circuit o d’un mateix torneig. 

La inscripció es farà al web https://www.federaweb.com/i la quota es pagarà per 
Bizum o ingrés al número que indique cada torneig, tornant a indicar el nom de 
l’equip, jugadors i categoria. 

-Els diferents membres de cada equip caldrà que tinguin llicència de pàdel o de 
pilota o segur federatiu en vigor, (2021: 5 euros per torneig o 10 euros tot l’any) que 
es tramitarà a través del web https://www.federaweb.com/ 

 

- Les partides es jugaran a 5 jocs en la primera fase i a 6 en les semifinals i les finals. 

(en primera el grup B seran a 6 jocs la primera fase). Les partides pels llocs de 

consolació seran a 5 jocs. 

- S’eixirà de 0 i efectuant el sorteig el primer traure. 

- Els grups s’han configurat per sistema de 8 o de serp, tenint en compte l’últim 
rànquing actualitzat després de l’últim torneig, si no ha participat encara en la 
present edició es tindrà en compte la posició en el rànquing de l’anterior edició i per 
últim amb els equips de nova incorporació es realitzarà sorteig.  

- En segona passarà a la final el primer i segon classificat del grup, en primera 
categoria passaran a semifinals el primer i segon classificat de cada grup.  

- En cas d’empat a partides guanyades es vorà primer l’enfrontament directe entre 
equips empatats i en cas de triple empat es mirarà la diferència de jocs entre totes 
les partides de grup jugades. Si l’empat persisteix es llançarà una moneda a l’aire.  

- Les partides es disputaran en Pilota oficial de màdel de 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 al club de campo k7, 20 minuts abans de cada     
partida per estar preparats i escalfats abans de l’inici de cada partida. 

- No s’ajornarà cap partida. 

- Si algun equip no es presenta a alguna partida sense avisar 24h abans 
automàticament serà eliminat del torneig i del Circuit. 

- Hi haurà trofeus i/o detalls per als primers i segons classificats de primera i segona 
categoria. En primera categoria els finalistes i semifinalistes també tindran premi en 
metàl·lic 

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

https://madelpilota.com/wp-content/uploads/2021/10/REGLAMENT-MADEL-
2021.pdf 

 

- Els horaris es publicaran al web: www.madelpilota.com 
 

http://www.federaweb.com/i
http://www.federaweb.com/i
http://www.federaweb.com/
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- Els tres primers classificats del Circuit en primera i segona categoria tindran 

premis en forma de detalls que s’entregaran al finalitzar el Torneig de Mestres. Si 

algun equip renuncia a participar al Torneig de Mestres, renunciarà també al premi 

i la plaça serà ocupada pel següent classificat del rànquing. 

 

 

 
 

A més a més, tots els participants i assistents al torneig hauran de complir el 

següent protocol: 

Protocol de desenvolupament dels Tornejos del Circuit Intercomarcal 2021 

Aquest protocol ha sigut dissenyat pels coordinadors del circuit, la Federació de Pàdel de 

la CV i els organitzadors dels diferents tornejos que formen el Circuit Intercomarcal de 

Màdel 2021 (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 els últims decrets i normatives publicades 

per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. 

 

Per al desenvolupament dels tornejos 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 on 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 inclou 

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 establisquen, 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), 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 9068, 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. La inscripció dels esportistes implicarà la declaració responsable 

de compliment del següent protocol. 

2.3. Abans de desplaçar-se al torneig, tots els jugadors i jugadores s’hauran de 

prendre la temperatura. En cas de superar els valors de seguretat establerts 

per les autoritats sanitàries, ho comunicaran a l’organització, es quedaran a casa 

i no disputaran el torneig. 

 

2.4. El personal d’organització podrà procedir a prendre la temperatura a les 

persones participants al torneig i impedirà 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 dels 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 que no hi 

acudisquen 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 50 % de l’aforament ordinari, i es 

garantirà la distància mínima de seguretat recomanada per les autoritats 

sanitàries entre els assistents (un seient de distància o 1,5 metresde separació, 

entre els diferents grups de convivència), a més de l’obligatorietat de 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 amb els esportistes i altres professionals, i utilitzant 

obligatòriament la màscara.  

 


