
PÀDEL EN LA 2A FASE 
JUNY 2020 

TORNEM AL PÀDEL!!! 

Ara que poc a poc tornem a la normalitat volem reprendre l’activitat de l’Associació de Pàdel repensant el torneig que vam haver de cancel·lar i adaptant-nos a les noves circumstàncies. Per això us proposem un RÀNQUING: PÀDEL EN LA 2ª 

FASE, amb el format que us detallem i que anirem adaptant en la mesura que ens permeti l’evolució de l’emergència sanitària.  

No podem tenir aforament i les instal·lacions han de ser desinfectades després de cada ús, per tant, us proposem jugar una fórmula que servirà per establir el rànquing dels jugadors / socis de l’AEPA per a futures competicions. Al final es farà un 

sorteig de premis entre tots els participants que hagin jugat 3 partits.  

TORNEIG / RÀNQUING: PÀDEL EN LA SEGONA FASE 

 Disposem de la Pista 1 els dilluns, dimecres i divendres del mes de juny. En franges d’1h:30 i amb 

intervals d’1 hora entre partits. Si es produeix un retard en l’obertura de les pistes, adaptarem el calendari de 

partits. Previsió d’inici el 8 de juny.  

 L’Ajuntament posarà a la nostra disposició material per desinfectar les instal·lacions, en acabar el partit 

s’haurà de ruixar amb la xarxa i les parets amb el material desinfectant. 

 No excedir del temps màxim permès per poder respectar l’interval que ens marquen les autoritats 

sanitàries. 

 No es pot portar acompanyants al parc. 

 Heu de venir canviats de casa, ja que no es podrà fer ús ni de vestidors, ni de lavabos públics. 

 Respecteu aquestes recomanacions i normes perquè no ens restringeixin l’ús de les instal·lacions. 

 Caldrà omplir la Declaració de Responsabilitat que us facilitaran al pavelló. 

 S’adaptaran aquestes normes en funció de l’evolució de la pandèmia. 

NORMES A COMPLIR PER PODER FER ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

RÀNQUING MASCULÍ I FEMENÍ: 

RECOMANEM: 

 La utilització de boles noves. 

 La utilització d’overgrips nous. 

 Tocar el mínim d’elements de la 

instal·lació. 

 Ús exclusiu de la pala pròpia. 

 No canviar de costat de pista en els 

jocs imparells i si s’ha de fer, mante-

nir la distancia de seguretat. 

OBLIGATORI: 

 Si s’ha fet servir guants per la mà no dominant, en finalitzar, llençar

-los a la paperera. 

 Fer ús del material de desinfecció en finalitzar el partit per deixar la 

instal·lació neta per al proper participant. 

 Fer cas de les indicacions que gràfiques que hi hagin i dels respon-

sables municipals que hi hagin en les instal·lacions i omplir la 

Declaració de Responsabilitat. 

 Respectar les normes i recomanacions i denunciar qualsevol 

infracció . 

PROHIBIT: 

 Portar acompanyants. 

 

 Donar la mà a companys i adversa-

ris. 

 

 Compartir  begudes i cap tipus de 

menjar. 

 Participar si has sofert o has estat 

exposat al COVID19. 

 Inscripció i pagament per parelles. Seleccionar equip masculí o femení. 

 Cada parella haurà de jugar 3 partits alternant contrincants. 

 Es crearan dos grups de WhatsApp: rànquing masculí i rànquing femení. 

 En el grup de Whatsapp s’obriran partits i quan es tingui partit format s’haurà d’accedir al calendari 

per apuntar-se en aquell dia i franja horària. Horaris disponibles: dilluns, dimecres i divendres: 8:00 – 9:30; 

10:30 – 12:00; 13:00 – 14:30; 15:30 – 17:00; 18:00 – 19:30; 20:30 – 22:00. Els partits s’han de tancar 2 dies 

abans per poder informar a l’Ajuntament. 

 Si us apunteu en un partit i finalment no hi podeu anar, s’ha de buscar substitut. 

 S’informarà del resultat del partit en el grup de WhatsApp. Es comptabilitzarà a cada jugador: 5 punts per 

victòria , 3 per empat i 1 per derrota. Si es produeix empat final, es comptabilitzaran jocs guanyats i perduts. 

 L’organització actualitzarà els rànquings i controlarà el número de partits jugats i l’alternança de con-

trincants. 

 En finalitzar la competició es farà el sorteig de regals entre tots els participants que hagin jugat 3 partits. 

 Preu de la competició: 10€ per jugador. 

COL·LABOREN: 

INSCRIPCIONS FINS EL 14 DE JUNY:    

https://aepadelalpicat.playoffinformatica.com/actividad/12/

inscripcion/nueva 

CALENDARI: https://doodle.com/poll/5m4fm2fg5wv6cgbw 

 ACTIVITAT 

NOMÉS PER 

A SOCIS 
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