PÀDEL - RANKING WAPS 2016-2017

INSCRIPCIÓ:
Es farà a recepció de WAPS
El termini d’inscripció és el dia 28 de Setembre, encara que demanem als socis que
ho facin al més aviat possible per facilitar la tasca a l’organització.
La participació al ranking tindrà un import de 10€ pels socis i 15€ pels no socis
(per tota la temporada.)
El cost dels partits del ranking L’import de la reserva s’haurà de pagar com si és
tractes d’una reserva normal.

FORMAT:
El ranking tindrà formà d’arbre i estarà format per grups de 4 parelles.
Es farà un grup de 1ª categoria que serà el grup Pro Tour i d’aquest penjaran 2
branques, la branca SPONSOR1 i la branca SPONSOR2, a cada branca aniran
penjant les diferents categories.
Cada mes s’haurà d’haver jugat amb totes les parelles del propi grup, es a dir, tres
partits. Si alguna parella no pot jugar els tres partits haurà de parlar amb els membres
de la organització per veure els motius. Si una parella no ha jugat un mínim de dos
partits durant el mes, baixarà automàticament 10 posicions.
Al final de cada més hi haurà l’actualització del ranking. A la categoria Pro Tour el
primer i segon es mantenen, el tercer classificat anirà a la branca SPONSOR1 i el
quart classificat anirà a la branca SPONSOR2. A la resta de categories, el primer de
cada grup puja de categoria, el tercer de cada grup canvia de branca i el quart de cada
grup baixa de categoria.

Aquesta actualització es publicarà al web del club i a la pàgina facebook
http://www.facebook.com/WapsPadelSports
Per saber les posicions al final de cada mes es comptarà de la següent forma: partit
guanyat a 2 sets 4 punts, partit guanyat a 3 sets 3 punts, partit perdut a 3 sets 1 punt,
partit perdut a 2 sets 1 punt. Partit no jugat, 4 punts per la parella que pot jugar i 0
punts per la que no pot jugar
NORMES:
Es jugaran partits al millor de tres sets amb tie-break a tots els sets.
En cas de no finalitzar el partit un cop acabat el temps i la pista es necessiti, els
jugadors hauran de quedar un altre dia per continuar.
El partit comença a l’hora exacta de reserva, per tant s’ha d’estar al club uns minuts
abans.
Els jugadors hauran de quedar entre ells per jugar durant el mes corresponent.
Els jugadors hauran de jugar amb les seves pilotes.
Al finalitzar el partit s’haurà d’apuntar el resultat a recepció.
Els partits que no tinguin un resultat apuntat donaran zero punts a les dues parelles.
Si alguna parella no pot jugar un partit durant el mes corresponent, es donarà el partit
per perdut per 6-0/6-0 i 4 punts per la parella que si podia jugar.
Les noves parelles que es vulguin apuntar un cop començat el ranking hauran
d’esperar als canvis de classificacions per poder participar. Els organitzadors
estimaran la seva posició inicial al ranking.
Els organitzadors del torneig podran fer les modificacions que creguin oportunes per
garantir el bon funcionament del ranking.
El REPTE: Un parella podrà optar a pujar a un grup determinat reptant a totes les
parelles d’un grup superior i guanyant al menys a dos de les parelles del grup que es
repta. Les parelles del grup reptat estan obligades a jugar el partit. Un grup no podrà
ser reptat per mes d’una parella el mateix mes. El REPTE s’haurà d’informar
prèviament als organitzadors del torneig.
ESDEVENIMENTS:
El ranking finalitzarà al Maig. Es farà un festa final amb sopar, regals i obsequis.
Els mesos de desembre i gener s’agruparan degut a les nombroses festivitats
d’aquestes dates.
Organitzadors del torneig: David Arenas, Ivan Solis i David Muñoz
e-mail: esportiva@waps.cat
Pàgina facebook: http://www.facebook.com/WapsPadel&sports
Les persones, empreses u organismes que vulguin col·laborar amb aquest ranking es
poden posar en contacte amb els organitzadors del torneig.
Us convidem a tots al fer WAPS Pàdel més GRAN!

