
“Team 4 Padel”

Torneig solidari de Pàdel per 
Equips

Bases



Team4Padel

▪ Presentació

▹ Torneig amateur i molt social

▹ Modalitats femenina, masculina i mixta

▹ Nivells A, B i C

▹ per equips de 4 persones

▪ Calendari

▹ Dissabte 29-gener de 11:30h a 21:00

▪ Format 

▹ 8 equips x modalitat x nivell (quarts, semis i final)

▹ Eliminatòria directa

▹ 4 partits seguits de 25’ x enfrontament
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Team4Padel

▪ Enfrontaments

▹ Cada jugador/a juga 2 partits

▹ No es pot repetir parella

▹ Els equips comuniquen l’ordre de les 4 parelles 15’ abans de començar

▹ En cas d’empat a punts i diferència de jocs, decideix el 4t partit. 

▪ 2 modalitats

▹ Si un/a jugador/a té enfrontaments a la mateixa franja horària, 

simplement ha de demanar al seu capità/na que li assigni les franges 

horàries que li permetin evitar el solapament. 

▹ Exemple: la Gemma juga amb un equip femení i un de mixt
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Femení Mixt

10:00 Gemma 10:00

10:25 10:25 Gemma

10:50 Gemma 10:50

11:15 11:15 Gemma



Team4Padel

▪ Final de partit

▹ Quan sona el senyal acústic* (25’), aplicar aquest criteri:

▹ Si la diferència de jocs (DJ) és

• >=2 guanya la parella amb més jocs

• =1, i la parella que perd NO va davant en el joc en curs, guanya

la parella amb més jocs

• =1, i la parella que perd va davant en el joc en curs, es decideix

el joc amb un PUNT D’OR. En cas d’empat, es decideix el

partit amb un PUNT D’OR servint el jugador a qui li tocaria.

• =0, guanya la parella que va davant en el joc en curs. 

Si hi ha igualtat en el joc en curs, es decideix el partit 

amb un PUNT D’OR
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* El senyal acústic no invalida el punt que s’està disputant, siguin quines siguin les circumstàncies del moment en que sona.
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▪ Inscripcions

▹ Clica aquí

▪ Barberà Pàdel Indoor

▹ Google maps
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https://forms.gle/2goxhmazx9W4Nc8A6
https://www.google.com/maps/place/Barber%C3%A0+Indoor+P%C3%A0del/@41.5165938,2.130489,565m/data=!3m2!1e3!5s0x12a495ee792a3e89:0x5e1564a212137b03!4m5!3m4!1s0x12a495ecb1cc3c41:0xfdb949f066f7badb!8m2!3d41.5165898!4d2.1326777
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