
 3 proves anomenades Prova 1, Prova 2 i Prova 3 del Circuit UNIPADEL.
 1 Campionat de Catalunya Universitari.

Proves 1, 2 i 3. Els quadres de 1ª categoria tenen una valoració de 7 estrelles. Els
quadres de 2ª categoria tenen una valoració de 3 estrelles
Campionat de Catalunya Universitari. Els quadres de 1ª categoria tenen una
valoració de 12 estrelles i els de 2ª categoria de 7 estrelles.

La Federació Catalana de Pàdel organitza el Circuit UNIPADEL amb l’objectiu de
promocionar i difondre la pràctica del pàdel entre el col·lectiu universitari català. 

1.    PARTICIPACIÓ

Les proves del Circuit UNIPADEL les podran disputar la comunitat universitària, és
a dir, estudiants , PAS (Personal d’Administració i Serveis) i PDI (Personal Docent
Investigador). Les parelles de joc podran ser de diferents universitats. 

Al Campionat de Catalunya Universitari (CCU) només podran participar alumnes
matriculats en Màster, Graus i Doctorats a un centre universitari i la parella de joc
han de ser ambdós de la mateixa universitat.

Per poder participar en les proves del Circuit UNIPADEL, en qualsevol de les seves
categories, els jugadors i jugadores  han d’estar afiliats a la FCP i estar en
possessió de la llicència en vigor expedida per la FCP.[1] 

2.    PROVES

El Circuit UNIPADEL es compon de les 4 proves següents:

Totes les proves puntuen pel rànquing de la FCP segons el següent detall:

Nota: El Reglament de Competició de la Federació Catalana de Pàdel atorga a
cadascun dels quadres de competició un nombre d’estrelles. Depenent del
nombre d’estrelles de cada quadre, s’obtenen punts en funció de la ronda
aconseguida.

 

CIRCUIT UNIPADEL 
Del 4 al 6 de novembre

[1] Per participacions sense llicència veure informació en el formulari d’inscripció ( + )

https://fcpadel.cat/competicions/circuit-catala-de-padel-universitari/


Totes les proves es convocaran en modalitat femenina, masculina i mixt.
Tot jugador/a pot disputar dues categories.

Si la inscripció no supera les 16 parelles es disputarà un únic quadre de
primer nivell.
Si la inscripció supera les 16 parelles: 

Quadre de primer nivell: quadre de 12 parelles (les millor classificades)
més 4 procedents del quadre de segon nivell. L’ordre de les parelles,
tant per l’accés al quadre de primer nivell com per definir els caps de
sèrie, es fa sumant els punts de cadascun dels membres de la parella al
Rànquing de la FCP.
Quadre de segon nivell: s’incorporen al quadre de segon nivell les
parelles inscrites no classificades al quadre de primer nivell. Els quatre
semifinalistes del quadre de segon nivell es classifiquen pel quadre de
primer nivell. 

Els campionats es disputaran pel sistema d’eliminatòries i es convocarà la
prova de consolació tant als quadres de primer nivell com als de segon
nivell.
El nombre de caps de sèrie serà el resultat de dividir entre quatre el
nombre de parelles participants en aquest nivell, arrodonint cap a dalt o
cap a baix la potència de dos més propera al resultat de la divisió. En cas
d’idèntica proximitat s’escollirà la més baixa. 

3. CATEGORIES

 
4. FORMAT DE LA COMPETICIÓ

El format de la competició es basa en el format de les proves dels diferents
circuits de la FCP però amb petites diferències.
Les competicions tenen un quadre final (en terminologia de la FCP “quadres
de primer nivell”) i una fase prèvia (en terminologia de la FCP “quadres de
segon nivell”).

Format:



La determinació dels caps de sèrie, tal com s’aplica també per conèixer
quines parelles accedeixen directament al quadre de primer nivell (punt
4.b), haurà de fer-se d’acord amb la classificació catalana vigent. Per
conèixer el valor d’una parella, s’han de sumar els punts d’ambdós
jugadors al Rànquing Català de la FCP. L’ordre dels caps de sèrie s’ha
d’establir d’acord amb aquest valor. 
Els partits es disputen a 3 sets amb tie-break en tots ells. Es farà servir el
mètode de tanteig “sense avantatge” o punt d’or.
El nombre mínim d’inscrits perquè es disputi una categoria ha de ser de 4
parelles. Excepcionalment, si només hi ha 3 parelles, es podrà decidir que
la competició es disputi, jugant-se llavors pel sistema de lligueta. 

Els horaris dels partits els determinarà el jutge àrbitre assignat per cada
prova. 
Els campionats es disputaran, sempre que sigui possible, en un cap de
setmana (incloent-hi el divendres). 

La inscripció es fa a través de la pàgina web de la FCP. Passat el termini
d’inscripció no s’acceptarà cap nova incorporació.
El sorteig dels quadres de joc, que és públic, es realitzarà un cop tancada
la inscripció i a les oficines de la FCP. 

5. HORARIS

6. INSCRIPCIÓ

7. NOTA FINAL

Qualsevol incidència no contemplada en aquest reglament es resoldrà
aplicant el Reglament de Competició de la FCP.
Per qualsevol dubte o incidència cal dirigir-se al correu electrònic:
esportiva@fcpadel.cat.


