NORMATIVA DE COMPETICIÓ:
1. ORGANITZACIÓ DE LA COMPETICIÓ


La Open Indoor League és una Lliga de pàdel totalment amateur organitzada i
gestionada per Padel Indoor Lleida i la totalitat de les proves es duran a terme a
les seves instal·lacions. (C/ Alcarràs, 23 - Pol. Industrial NEOPARC – Lleida).



La Open Indoor League tindrà un mínim de 5 Opens + 1 Master Final, tot i que
l’organització es reserva el dret a modificar el número de proves segons
disponibilitat del calendari anual o per causes de força major.



Les dates de les diferents proves s’aniran
www.padelindoor.com i oil.padelindoor.com .



La OPEN INDOOR LEAGUE, serà regida per totes les regles i normes de la normativa
de la Federació Espanyola de Pàdel.



L’organització de la Open Indoor League es reserva el dret a desqualificar a un
jugador/a per comportament antiesportiu.



L’organització de la Open Indoor League es reserva el dret d’admissió.

informant

a

la

web

2. PERÍODE D’INSCRIPCIÓ I HORARIS DE JOC


Si us voleu mantenir informats de totes les noticies generades per la OPEN INDOOR
LEAGUE us recomanem que ens feu arribar el vostre e-mail a
info@padelindoor.com per poder donar-lo d’alta a la nostra base de dades.
D’aquesta manera seràs el primer en assabentar-te de tota l’actualitat
Padelindoor.



Tots els períodes d’inscripció, dies de joc i horaris... els podreu trobar a la web
oil.padelindoor.com. Els quadres de joc de cada Open es publicaran a la web, com
a data límit, un dia abans de l’inici de cada prova.



Recomanem a tota persona que es vulgui apuntar en un del Opens de la OPEN
INDOOR LEAGUE que no esperi fins l’últim moment ja que en alguna ocasió s’ha
tancat la inscripció abans de finalitzar el mateix període. Les places son limitades.
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En general els partits es jugaran durant dues setmanes començant el dilluns de la
primera setmana i en horaris a partir de les 20:00 i fins a les 22:30 com últim torn
per entrar a pista. Els caps de setmana es jugaran partits durant tot el dia, així
doncs, els inscrits a cada prova han de tenir la màxima disponibilitat horària per
tal que l’evolució del cada Open sigui l’adequada.



Les observacions dels horaris de partit que constin en el full d’inscripció es tindran
en compte, però sense assegurar i no es un a obligació per part de l’organització
de complir-les.



L’organització, pot variar la durada de cada Open tenint en compte el número de
participants inscrits.



No passa res si un jugador/a no pot competir en una prova del circuit, ja que
podrà apuntar-se a les següents, i no restarà punts de la Open Indoor League, el
que si què li passarà, és que tindrà menys oportunitats per classificar-se pel Màster
Final.



Un jugador o parella només es podrà inscriure en una sola categoria per Open. Es a
dir, una mateixa parella no es pot apuntar a 2a i 3a categoria, per exemple.



Abans d’iniciar cada Open, l’organització pot modificar la categoria de cadascuna
de les parelles. En cas que així sigui, s’avisarà a la parella afectada.



El nivell de la parella el marcarà el jugador amb més nivell de la mateixa. Es a dir,
si el jugador 1 pertany a la 1a categoria i el jugadors 2 pertany a la 2a, 3a o 4a
categoria, la parella haurà de jugar OBLIGATORIAMENT a 1a categoria. El mateix
passarà amb la resta de categories.



Si tot i això, durant la competició es detecta que hi ha un parella que mostra un
nivell exageradament superior a la resta de parelles de la categoria, la parella en
qüestió no sumarà cap punt en el Open en joc i si es vol apuntar al següent, ho
haurà de fer en una categoria superior.



És obligació dels participants informar-se dels horaris de partit i conèixer les
normes de la competició. El fet de no conèixer-les no eximeix als participants de
complir i acceptar les normes.



Per disputar les diferents proves del circuit, no cal estar federat, però sempre
aconsellem fer-ho almenys per l’assegurança mèdica que t’ofereixen pel fet
d’estar-ho.



Tots els jugadors/es poden apuntar-se amb una parella diferent en les diferents
proves del circuit, i pels punts del rànquing no caldrà què es preocupi, ja que la
suma dels punts és individual.
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Les inscripcions a les diferents proves del circuit es faran omplint TOTS ELS CAMPS
del full d’inscripció destinat per aquesta funció que es podrà trobar a la web de
Padel Indoor Lleida, i s’entregarà via correu electrònic a l’adreça
inscripcio@padelindoor.com o bé a la recepció.



La inscripció a cada prova es fixarà en :
SOCIS Padel Indoor Lleida

19€/persona

NO SOCIS Padel Indoor Lleida

24€/persona

MENORS 16 ANYS

15€/persones



Cada jugador/a rebrà el primer dia de partit de cadascuna de les proves a les que
s’hagi apuntat, i sempre en la mesura de lo possible, un wellcome-pack amb
obsequis dels diferents patrocinadors (samarreta tècnica, beguda isotònica,
barreta energètica, descomptes especials, etc..) Els obsequis poden variar d’una
prova a l’altra segons decideixi l’organització.



Al final de cada prova i sempre que l’organització ho vegi factible de realitzar, es
farà un sorteig de regals dels diferents patrocinadors (nits d’hotel, viatges,
material esportiu, etc...) entre els jugadors/es què estiguin presents en el
moment del sorteig.

3. SISTEMA DE COMPETICIÓ I PUNTUACIONS


Les modalitats i categories de les que constarà cada prova son:
MASCULINA

FEMENINA

1a. Categoria

1a. Categoria

2a. Categoria

2a. Categoria

3a. Categoria (*)

3a. Categoria (*)

4a. Categoria (*)

4a. Categoria (*)

5a. Categoria (*)
(*) Sempre i quan s’assoleixi el número mínim d’inscrits que consideri l’organització.
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L’organització decidirà abans de cada Open la inscripció màxima a cada categoria
ja sigui de 8, 16, 32 o 64 parelles. Els perdedors de primera ronda passaran a un
quadre de consolació; així doncs, cada parella té garantit un mínim de 2 partits
per Open.



La 1ª masculina passa a ser de format 20+4 amb 2 wild cards a disposició de
l’organització.



La 2a categoria masculina es disputarà en quadre eliminatori amb consolació fins a
un màxim de 32 parelles, segons el rànquing de la OIL. Els semifinalistes acabaran
el quadre de 2a jugant les semifinals i final, però a més a més, pujaran al quadre
de 1a.



La 3a, 4a i 5a masculina es disputarà en quadre eliminatori amb consolació, en
funció dels inscrits a cada categoria.



La 1a femenina es disputarà en sistema de lligueta, sempre que no s’arribin a les
16 parelles inscrites; a partir de les 16 parelles es disputarà pel sistema de quadre
eliminatori amb consolació. La 1a fase de la lligueta, els grups s’agruparan per
ranquing de punts de la OIL, en grups de 3 o 4 (segons inscripció). A continuació un
exemple per una inscripció de 16 parelles:
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La 2a, 3a i 4a categoria femenina es disputarà pel sistema de quadre eliminatori amb
consolació, en funció dels inscrits a cada categoria.



Els partits es disputaran al millor de 3 sets amb tie-break en cadascun d’ells. Aquesta
serà la norma general de competició però l’organització pot modificar la manera de
competir sempre i quant estigui justificat i s’avisi a les parelles implicades abans de
començar el partit.



En el moment que s’inicia la competició, no es poden modificar les
parelles inscrites. Només, de manera excepcional, si un dels integrants de la parella,
per força major (família, lesió, feina), no pot jugar el seu primer partit, es podrà
modificar la parella sempre que aquesta sigui del nivell de la categoria en joc i
l'organització n'estigui informada. Un cop realitzat el primer partit qualsevol
modificació de parella implica que tot i guanyar el partit es doni com a vencedor la
parella contrincant.



Els caps de sèrie de cadascun dels quadres és designaran en funció dels punts de
rànquing de la OIL què sumin els dos membres de la parella en el moment de fer la
inscripció. Un cop publicats els quadres, qualsevol canvi posterior de parella ja no
modificarà els caps de sèrie del quadre.



En el cas què l’organització interpreti què algun jugador/a realitza reiteradament
canvis de parella un cop realitzats els quadres, a efectes d’aconseguir
emparellaments de partits més assequibles, serà amonestat amb la resta de punts què
l’organització consideri oportuns.



Cadascuna de les proves atorgarà als jugadors/es de forma individual un número de
punts que aniran sumant, segons la ronda en que hagin estat eliminats en la
competició.



Només pel fet d’apuntar-se, ja és sumarà punts de rànquing i hi haurà un rànquing per
cadascuna de les diferents modalitats i categories.



El rànquing serà actualitzat després de cada Open i es podrà consultar a la web
oil.padelindoor.com .



Es pot definir la categoria a la que pertany un jugador de cara al Màster final,
com la categoria on ha sumat més punts.
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El sistema de puntuació per a cada prova serà el següent:
PROVES:
Campions/es
Finalistes
Semifinalistes
Quart finalistes
Octaus de final
Setzens de final
Per participar

1a. Categoria

2a. Categoria

3a. Categoria

4a. Categoria

5a. Categoria

1.053
729
405
243
163
81
54

351
243
135
81
54
27
18

117
81
45
27
18
9
6

39
27
15
9
6
3
2

13
9
5
3
2
1

4. FASE DE CONSOLACIÓ


Tindran dret a jugar la fase de consolació totes aquelles parelles que hagin perdut
el seu primer partit del quadre principal.



Puntualment, pot haver alguna categoria en la que no es jugui la fase de
consolació, però sempre s’avisaria d’aquest fet en el període d’inscripció abans
d’inicar l’Open en questió.



La fase de consolació es disputarà al millor de 3 sets amb TIE Break a 7 punts en
els 2 primers sets. En cas d’arribar al 3r set, aquest es disputarà un
SUPERTIEBREAK a 10 punts. No hi haurà limitació horària.



Les parelles que vulguin participar en la fase de consolació ho han de comunicar
expressament al jutge àrbitre de la competició. En cas que no sigui així es donarà
per suposat que la parella no vol participar en aquesta fase.



Les fases de consolació es jugarà paral·lelament a la competició oficial durant la
mateixa setmana del Open i s’allargarà a la següent si l’organització ho creu
necessari per tal de garantir el bon funcionament del Open.



Si algun dels integrants de la parella oficial no pot jugar la consolació, el jugador
que queda sense parella pot venir amb un altre jugador per tal de jugar el partit
però es donarà com a vencedora la parella contraria oficial.



La parella que passi la primera ronda per “BYE” si perd la següent ronda te dret a
consolació.



La parella que passi la primera ronda per “BYE” i la següent per “W.O,” si perd la
següent ronda NO te dret a consolació.
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La parella que passi la primera ronda per “W.O.” si perd la següent ronda te dret a
consolació.



El fet de no voler participar en la fase de consolació no implica cap pèrdua de
punts del rànquing i tampoc està penalitzat.

5. MASTER FINAL


Cada Open jugat puntuarà en el rànquing de cada jugador de manera individual i
permetrà acumular punts per tal d’accedir al Màster final.



El Màster Final serà un Open obert a tothom amb la inscripció gratuïta per als 16
primers classificats en el rànquing de cada categoria, sense que les posicions
corrin, en el cas que algun dels 16 primers no realitzi la inscripció.
La resta de jugadors podran realitzar la inscripció de manera habitual.




Un jugador pertany a la categoria on més punts ha sumat o superior. Es a dir, no es
tindrà en compte en quina categoria s’ha jugat més proves si no, en quina
categoria s’han sumat més punts.



Per designar qui son els 16 primers classificats de cada categoria es seguirà el
criteri següent:
A. Per punts
B. Per número de proves disputades
C. Sorteig



El format de competició serà el mateix que en la resta de Opens.



Els caps de sèrie del Màster aniran en funció del rànquing de la OPEN INDOOR
LEAGUE ja establert.



Els guanyadors i finalistes de cada categoria del Màster, en la següent edició
s’haurà d’apuntar en una categoria superior, ja sigui de manera individual o per
parella.

 El Màster final puntuarà el doble de punts que la resta de Opens.
 El Màster final tindrà la mateixa dotació econòmica per als Campions, Finalistes i
Semifinalistes que la resta d’Opens.
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 En cas d’empat a punts, tant per determinar caps de sèrie com classificacions
parcials o finals per a accedir al Master final, es tindrà en compte:
A. Quantitat de tornejos disputats
B. Millor rendiment en els tornejos
C. Sorteig

6. PUNTUACIÓ ACUMULADA TEMPORADA


Els jugadors que han jugat alguna de les proves de la temporada anterior tenen
PUNTS EXTRA què es sumaran als aconseguits durant la temporada en joc.
D’aquesta manera, els jugadors acumulen les següents puntuacions:

Per participar en un OPEN de la temporada anterior en 1a categoria = 8 punts
Per participar en un OPEN de la temporada anterior en 2a categoria = 4 punts
Per participar en un OPEN de la temporada anterior en 3a categoria = 2 punts
Per participar en un OPEN de la temporada anterior en 4a categoria = 1 punts
 Al millor jugador/jugadora segons el rànquing de cada categoria, un cop jugat el
Màster i acabada temporada, se l’obsequiarà un trofeu acreditatiu de millor
jugador/jugadora de la categoria.

7. ALTRES TEMES NO TRACTATS EN LA NORMATIVA


Qualsevol cas no tingut en compte per part de l’organització en aquesta
normativa, la mateixa organització decidirà la solució.

8. CONSULTA D’INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Per estar informats de les diferents proves de la Open Indoor League podeu
consultar o dirigir-vos a:








http://oil.padelindoor.com
www.padelindoor.com
inscripcio@padelindoor.com
@padelindoor
facebook.com/padelindoor
973 194 618 (Recepció de Padel Indoor Lleida)
622 237 215 (Whatsapp)

9. CONSULTES O INCIDÈNCIES SOBRE LA COMPETICIÓ
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Per qualsevol consulta o incidència sobre la competició podeu dirigir-vos a:


696 625 802 (Txemi Gaya)
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