
 

 

NORMATIVA CIRCUIT EXPRESS PADEL NUESTRO 
 

FORMAT DE LA COMPETICIÓ 
 
El Circuit Express Padel Nuestro és una competició no federada, per tant, no requereix que els 
jugadors/es estiguin en possessió de la llicència federativa. 
 

INSCRIPCIÓ 
 
L’organització de les prova serà l’encarregada de determinar la data d’obertura i tancament de 
les inscripcions. 
Les inscripcions s’hauran de tramitar online mitjançant el formulari web de 
www.summpadel.com No s’acceptaran les inscripcions rebudes a través de qualsevol altre mitjà. 
En el formulari web s’hauran d’especificar totes les dades que es sol·liciten dels dos jugadors/es. 
Un cop omplert el formulari, cada jugador rebrà un comprovant de recepció d’inscripció a la 
prova. 
Les peticions d’horaris de joc, facilitades pels propis participants en el moment de fer la 
inscripció, es tindran en compte en el moment d’establir l’ordre de joc. Ara bé, la organització 
no garanteix la possibilitat de conciliar-les en la seva totalitat. 
 

DATES I HORARIS DE JOC 
 
Les dates i horaris de joc de tota la competició es publicaran la setmana que s’inicia cada prova. 
Aquesta informació es podrà extreure del web www.summapadel.com 

CALENDARI  
 
Aquesta edició del Circuit Express Padel Nuestro, consta de proves repartides per 4 zones de la 
comarca de Barcelona. 
 
Les proves estaran publicades a la web del circuit.  

CATEGORIES 
 
El Circuit està estructurat en les següents categories: 
 
MASCULINA  1ª, 2ª, 3ª i 4ª 
FEMENINA 1ª, 2ª i 3ª 
Només està permès inscriure’s a una sola categoria de joc. 
Degut a que el Circuit Express Padel Nuestro és una competició de caire amateur, existeixen unes 
limitacions en funció del rànquing de pàdel català: 



 

 

 Masculina (40 primers classificats) 
 Femenina (20 primeres classificades) 
 
La categoria introduïda en el formulari d’inscripció per part dels jugadors/es serà tractada com 
una dada orientativa per part de l’organització. Aquesta tindrà la facultat de modificar-la en 
funció del nivell dels jugadors/es. 
 
El guanyador de dues proves, consecutives, no podrà inscriure’s una tercera vegada a la mateixa 
categoria i es veurà obligat a ascendir de categoria. 
 
Al Circuit s’hi podran inscriure tots els jugadors/es majors de 16 anys. 
Els menors de 16 anys s’hi podran inscriure a les categories 1ª o 2ª, sempre i quan estiguin 
classificats entre els 80 primers del rànking català ( de la seva categoria ) 
 
 
 

PREMIS I TROFEUS 
 
Els campions i finalistes de cadascuna de les diferents categories, tant en els quadres principals 
com en els de consolació, rebran com a premi un trofeu commemoratiu així com diferents 
productes dels nostres patrocinadors. 
 
A banda dels premis citats anteriorment, els campions i finalistes de quadre principal puntuaran 
en el rànquing del Circuit Guinotprunera. Veure quadre categoria. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ 
 
L’organització del Torneig Express PN, dependrà de la durada del mateix.  
Torneig de 4 o 5 dies, quadre eliminatori amb consolació ( mínim dos partits ) amb partits al 
millor de 2 sets , en cas d’empat a super tie breack  a 10, sense diferencia de 2. 
 
Torneig de tres dies serà format lliga i quadre eliminatori. Lliga en grups de 3 o 4 parelles a partits 
a 9 jocs. En cas de 8-8 es realitzarà un tie breack normal. ( Torneig de tres dies ) 
Els dos primers es classificaran per a quadre principal i la resta a quadre de consolació. 
La final es disputarà al millor de dos sets, en cas d’empat es farà un super tie break a 10, sense 
diferencia de 2. 
 
La pilota amb la que es disputaran els partits serà escollida i facilitada per l’organització del 
circuit. Aquesta podrà ser modificada d’una prova a una altra sempre i quan s’estimi oportú. 
 
 
 



 

 

RÀNQUING 
 
Els punts aconseguits per campions de categoria, aplicables al rànquing general del Circuit 
Guinotprunera,  seran: 
 

RONDA QUADRE PRINCIPAL 

ASSOLIDA 1ª 2ª 3ª 4ª 

Finalistes 2200 1200 600 300 

Campions 3000 1800 900 450 

El Màster del Circuit Express Pàdel Nuestro, també puntuarà i ho farà x2 d’una prova normal. 
 

PAGAMENT 
 
El pagament de la inscripció es durà a terme en efectiu a la carpa d’organització abans de la 
disputa del primer partit o via TPV. 
 
Els preus d’inscripció a les proves del  són els següents: 
 
No soci amb Samarreta: 25€ 
Soci amb Samarreta: 22€ 

JUTGE ÀRBITRE 
 
Podeu contactar amb el jutge àrbitre de la competició mitjançant aquests canals: 
 607.628.766 
 info@circuitguinotprunera.com 
 
 
 

Comitè de Competició 
SummaPADEL 

 


