
I TORNEIG DE PÀDEL 

Marratxí, 06 d’abril de 2019 

 

1. CONVOCATORIA I ORGANITZACIÓ  
La Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB) organitza i convoca I Torneig de               

Pàdel, baix els següents punts: 
 

Dates de les jornades: 06 d’Abril de 2019. 

Horari: 10:00 a 14:00 hores aprox. 

Lloc de competició: Instal·lacions Esportives d’ ASNIMO 

Carretera de Palma – Alcúdia, Km. 7,5 

07010 Marratxí (Illes Balears) 

Contacte organitzador: Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears 

Telèfon: 971 701481  

Contacte tècnic: gerent_directortecnicesportiu@fesaib.org 
 

 

2. PROGRAMA COMPETICIÓ 
- Discapacitat Intel·lectual  

1. Parelles Categoria COMPETICIÓ  
2. Parelles Categoria  ADAPTAT 1 - 2  
-  Discapacitat Física 

3. Parelles Categoria CADIRA 1, 2, 3 i 4 (Troc i extremitats inferiors) 
4. Parelles Categoria DE PEU (Extremitats superiors)  

 

3. ÒRGANS DE CONTROL DE LA COMPETICIÓ 
 

3.1.Oficials 
La competició serà reglada per tècnics de Pàdel de FESAIB i dirigida per un jutge àrbitre de                 

la mateixa. 

 
3.2.Apel·lació, Control i Direcció de la Competició 

El jurat d’apel·lació serà constituït a la reunió tècnica prèvia a la competició i estarà format                

pels següents membres: El coordinador tècnic de la competició, el Jutge Àrbitre, un             

representant de la federació, un representant del comitè organitzador i un representant            

elegit per sorteig entre els delegats dels equips participants. 

4. PARTICIPACIÓ  

La participació al I Torneig de Pàdel serà per parelles mixtes en categoria Absoluta. 
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5. INSCRIPCIÓ 
5.1.  Inscripció de participants 

- La inscripció oficial a la competició es realitzarà per a cada club mitjan el full d’inscripció                

que serà enviat junt amb la normativa. 

- Les inscripcions de les parelles es realitzaran al full oficial que es recull a l’Anexe II 

- Tota sol·licitud d’inscripció que no s’hagi realitzat en el període i forma establerta serà 

considerada nul·la, i per tant, exclosa a tots els efectes. 

- Todos los deportistas, técnicos y delegados que participen, deben estar en posesión de             

la licencia deportiva en vigor de la Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears. 

La data màxima per a Inscripcions serà 29 de març a les 13:30h. 
 

5.2.Delegat d’equip 

El delegat de cada equip serà l’únic responsable de la presentació de tota la documentació que el 

comitè de competició pugui demanar-li (Llicencia federativa, aportació de dades específiques, 

etc.) 

 

6. ORGANITZACIÓ DE LA COMPETICIÓ 
6.1.Sistema de Competició 

La distribució d’equips es farà en grups; es jugarà un liguilla entre ells. 

- 10:00  1ª Fase 

- 11:30 Descans 

- 12:00 Semifinals 

- 13:00 Finals 

6.2.Baixes 

Les baixes de les parelles que poguessin produir-se posteriorment a la inscripció hauran de ser 

comunicades a l'adreça de correu-e amb una antelació de 5 dies a la data de l'esdeveniment. 

 
Els quadres s'emetran de forma definitiva en un termini de 5 a 2 dies abans de l’iniciï de la 

competició. Tota comunicació de baixa passada aquesta data no es veurà reflectida en els 

quadres de competició. 

Durant la competició, es comunicaran les baixes mitja (30’) hora abans del començament de              

competició en la Secretària Tècnica de la Competició de la instal·lació. Quan una parella no es                

presenti a una partida i no hagi comunicat la baixa amb anterioritat no podrà participar en cap                 

més en aquesta competició, tret que sigui amb una justificació mèdica. 

 

6.3.Reclamacions Esportives 

Totes les reclamacions hauran de ser presentades per escrit, pel responsable de l’equip,             



utilitzant el formulari oficial. Les reclamacions s’acceptaran durant els trenta (30’) minuts            

següents al final de la prova que sigui motiu de reclamació. 

Si el motiu es coneix abans del començament de la competició, la mateixa s’haurà de presentar                

abans de que s’iniciï la competició. 

 

6.4.Equipament dins la competició 

Tots els jugadors han de dur dintre de la competició una samarreta, polo, dessuadora, xandall,               

etc que identifiqui el club al qual pertanyen. 

 

7. ENTREGA DE MEDALLES I TROFEUS 

Es realitzaran quatre entregues de trofeu als primers classificats i medalles als primers, segons i               

tercers, Discapacitat Intel·lectual en la categoria COMPETICIÓ I ADAPTAT 1-2, Discapacitat           

Física en la categoria 1-2-3 i 4 i DE PEU. 

 

8. REGLAMENTACIÓ 

Es regirà pel reglament oficial de la Federación Española de Deporte para personas con              

Discapacidad Física (FEDDF) per esportistes amb discapacitat Física i de la Federación            

Española de Pàdel (FEP) per esportistes amb discapacitat intel·lectual.  

FEDDF: http://www.feddf.es/archivos/Reglamento%20Padel%20FEDDF-199.pdf 

FEDDI: http://www.padelfederacion.es/paginas/docs/REGLAMENTOJUEGO2010.pdf 

NOTA IMPORTANT: 

En cas de discrepància serà d’aplicació la normativa de Pàdel de FEDDI. 

 

http://www.feddi.org/upload/circulares/NORMATIVA%20T%C3%89CNICA%20PADEL%20ADAP

TADO%20FEDDI.pdf  
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