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1. DATAS 
 

- Datas de celebración 

O I Torneo 3D3Padel-Avia celebrarase do 11 ó 17 de decembro de 2017 nás 
instalación de 3D3Pádel en Rúa do Cobre, parcela H-19 (Pól. Ind. de Bértoa, 
Carballo – A Coruña). 

- Data límite de inscrición: o 8 de decembro de 2017 ás 22:00 
- Data do sorteo: o 9 de decembro de 2017 ás 21:00 
- Publicación dos cadros e horarios: o 10 de decembro de 2017. 

2. CATEGORÍAS E FORMATO DE COMPETICIÓN 
 

NON FEDERADAS: 

Masculina: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Categoría 

Feminina: 2ª, 3ª e 4ª Categoría 

Mixto: 2ª, 3ª e 4ª Categoría 

 

Para que unha categoría poida celebrarse ten que haber un mínimo de 8 
parellas inscritas por categoría.  

 

O sistema de competición poderá ser modificado dependendo sempre do 
número de parellas inscritas, asegurando un mínimo de 2 partidos por 
parella. 

3. INSCRICIÓNS 
 

Todas aquelas persoas que desexen  inscribirse poderán facelo a través de 
www.mistorneosonline.com, no teléfono 680438692 ou en 
info@3d3padel.com. 

mailto:info@3d3padel.com
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4. COTA DE INSCRICIÓN  
 

- Unha categoría: 18€ NON SOCIO / 15€ SOCIO 
- Dúas categorías: 10€ por categoría a maiores 

Nota: tódolos participantes recibirán UN Welcome Pack pola inscrición, 
independentemente do número de categorías nas que se inscriban.  

5. HORARIOS DE XOGO 
 

A dispoñibilidade horaria para xogar será a seguinte: 

- De Luns a Venres: a partir das 16:00 
- De Sábado a Domingo: a partir das 9:00  

NOTA: en caso de non poder desputar algún partido nestes horarios deberá 
notificarse ó organización ou poner a dispoñibilidade por 
www.mistorneosonline.com. 

 

6. PREMIOS 
 

Trofeos e material deportivo para os campións e subcampións de cada 
categoría. 

 

7. NORMAS DA COMPETICIÓN 
 

- O torneo rexirase polo regramento da Federación Galega de Pádel. 
 

- Para poder participar non é necesario estar en presenza da licencia 
federativa. 
 

- Os partidos disputaranse ó mellor de 3 sets, con tie-break en todos 
eles. 
 

http://www.mistorneosonline.com/
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- Considerase partido perdido por W.O á parella que non estea presente 
na pista transcurridos 10 minutos dende a hora establecida para o 
inicio do partido. Para evitar desprazamentos innecesarios dos 
contrincantes, requírese que as parellas que non poidan presentarse a 
xogar algún dos seus partidos, avisen con antelación a organización. O 
xuiz árbitro é o único que pode aplicar W.O. 
 

- A organización do torneo facilitará aguas e bolas para todos os 
participantes.  
 

- A entrega de trofeos e o catering farase o domingo 17 de Decembro de 
2017. É necesario a presenza dos xogadores e xogadoras que obtiveran 
algún premio na entrega dos mesmos. 
 

- A organización do torneo resérvase o dereito de variar algunha destas 
normas se fose necesario así como de seleccionar a categoría a unha 
parella en beneficio da competición. 
 

- As decisións do xuiz árbitro e os seus adxuntos son inapelables no que 
se refire ás regras de xogo e normas do torneo. 
 

- Dereitos de imaxe: Estas bases son públicas, a inscrición ou 
participación no torneo supón a cesión dos dereitos de imaxe ao club 
3D3Padel por parte de tódolos participantes do mesmo, sexan 
xogadores, entrenadores, membros da organización ou público. A 
organización comprométese a utilizar os dereitos de imaxe con fines 
promocionais e de información. Todo aquel que non desexe participar 
ca súa imaxe deberá de comunícalo por escrito a info@3d3padel.com. 
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