PLAY WITH THE LEGEND
FASE DE GRUPS
Masculí : 19 i 20 de Juny
Femení : 3 i 4 de Juliol
FASE ELIMINATORIA
18i 19 de Setembre, Masculí i Femení

REGLAMENT
Es formaran 32 grups de 3 parelles i jugaran totes contra totes, es a dir, 2 partits cada
parella.
Els partits es disputaran a 9 jocs amb súper Tie Break ( 10 punts ) a 8 jocs iguals.
Els dos partits es disputaran el mateix dia, deixant 1 hora de descans entre partit i
partit.
La victòria donarà 2 punts + “average” ( diferència de jocs a favor i en contra )
La derrota donarà 0 punts + “average”
Si el partit es decideix a Súper Tie Break l’ average serà de +1 o ‐1

Per determinar la classificació final del grup es tindrà en compte:
1‐ Punts aconseguits
2‐ En cas de triple empat decidirà “l’average”
• Les parelles que finalitzin com a primeres de grup, passaran a un quadre
eliminatori (14 i 15 setembre)
on es juga primera ronda, els perdedors son eliminats i guanyadors passen a
següent ronda i així
successivament fins la final.
•

La parella que es classifiqui pel quadre final, s'ha de mantenir intacta amb els
mateixos jugadors,
exceptuant casos
excepcionals
que
seran
valorats
individualment pel comitè organitzador.

QUI JUGARA CONTRA "THE LEGEND"?
Com ja sabeu el dia 30 octubre celebrarem un nou event PLAY WITH THE LEGEND
I la principal atracció serà la presencia d'un mite del món del padel, que vindrà per jugar
amb 12 de vosaltres.
Les 4 primeres places las mereixen les parelles guanyadores del torneig masculí i femení.

Les següents 4 places les tindran els guanyadors del sorteig entre les 32 parelles masc. i
32 parelles fem.
que hagin quedat primeres de grup, així doncs una parella masc. que disputi el quadre
eliminatori tindrà
opció de jugar amb ell, igualment es farà en cas fem., un sorteig entre las 32 parelles
primera de grup.
Les següents 4 places seran per les 2 parelles guanyadores d’un sorteig entre les 64
parelles eliminades
a fase de grups , 1 parella masc. i 1 parella fem.

SORTEJOS MASCULÍ
20 Juny sorteig entre les 64 parelles que no han estat 1rs. de grup
20 Juny sorteig entre les 32 parelles que han acabat com a 1rs. de grup.
SORTEJOS FEMENI
4 Juliol sorteig entre las 64 parelles que no han estat 1 de grup
4 Juliol sorteig entre las 32 parelles que han acabat 1 de grup.

SAMARRETA DEL EVENT I ENTRADA GRATUITA AL RECINTE PER A
TOTS ELS PARTICIPANTS
PER ASISTIR AL PRIMER PLAY WITH THE LEGEND

