
CNPE FEST 2020 - PÀDEL CUP 
 
El Club Natació Palafrugell - Empordà, el proper dissabte, 21 de març, organitzarà per primera 
vegada un torneig de pàdel al Complex Esportiu Municipal de Palafrugell, el CNPE Fest - Padel 
Cup, emmarcat dins les Setmanes Joves organitzades per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Palafrugell. 
 
 
Reglament del CNPE Fest 2020 - Pàdel Cup 
 
1.- El CNPE Fest - Padel Cup tindrà lloc el dissabte, 21 de març de 2020, al Complex Esportiu 
Municipal de Palafrugell, en format de grups classificatoris i eliminatòries, de les 9h a les 20h. 
 
2.- Per poder participar al CNPE Fest - Padel Cup cal tenir a partir de 16 anys. Podràn participar 
tant parelles masculines, femenines o mixtes. 
 
3.- Tots els partits del torneig seran supervisats per gent de l’organització, apuntant-se els 
resultats finals de cada partit a les plataformes que l’organització del CNPE Fest - Padel Cup 
disposi. 
 
4.- Els passos a seguir per informar-se i apuntar-se al CNPE Fest - Padel Cup són els següents: 

a) Inscriure’s a través del web www.nataciopalafrugell.cat/cnpefest 
b) El preu per poder participar al torneig és de 10€ per persona. El pagament es realitzarà a 

través de transferència bancària. L’organització facilitarà per correu electrònic a les 
persones apuntades i aquestes tindran un màxim de 48h per fer el pagament. En cas 
que no s’efectuï el pagament en 48h, la parella serà donada de baixa. 

c) Les inscripcions només estaran oficialment formalitzades una vegada les dues persones 
participants hagin efectuat el pagament. 

d) Les inscripcions estaran limitades a 16 parelles, i per estricte ordre d’inscripció. 
e) La inscripció inclou accés al recinte del pàdel, accés al Complex Esportiu Municipal en 

l’horari habitual d’obertura, les pilotes per poder jugar i un refresc. 
 
5.- Les inscripcions es tancaran el divendres 13 a les 23.59, o en tot cas quan s’hagin apuntat 
les setze parelles al CNPE Fest - Padel Cup. 
 
6.- El nombre màxim de parelles que es podran apuntar al CNPE Fest - Padel Cup serà de 16. 
Les parelles podran ser masculines, femenines o mixtes. 
 
7.- El CNPE Fest - Padel Cup s'estructura de la següent forma: 

a) Prèviament, abans del torneig, es farà un sorteig per decidir quina és la composició dels 
quatre grups. Aquest sorteig es farà i es publicarà una vegada s’hagin tancat les 
inscripcions. 

 
b) Les setze parelles jugaran en un format classificatori, per grups, de quatre parelles cada 

grup. La parella de cada grup que obtingui més victòries es classificarà per la semifinal. 
 

c) Totes les parelles que juguin el format classificatori jugaran en l’horari i la pista assignats 
per l’organització. Cada partit disputat serà al màxim d’un set i tindrà un temps màxim de 

http://www.nataciopalafrugell.cat/cnpefest


30 minuts per disputar-se. Si al cap de 30’ no s’ha acabat el set, resultarà guanyadora la 
parella que hagi guanyat més jocs i punts. Cada partit tambè comptara amb entre 5 i 10 
minuts d’escalfament. 

 
d) De cadascun d’aquests quatre grups es classificarà únicament la parella amb més partits 

guanyats. En cas d’empat a punts, es classificarà la parella amb una diferència de jocs 
guanyats més alta. Si hi hagués un empat amb diferència de jocs guanyats entre les 
dues parelles, avançaria el guanyador del partit realitzat entre aquestes dues parelles en 
la fase en qüestió.  

 
e) Les semifinals les jugaran la parella guanyadora de cada grup. La parella que guanyi 

cada semifinal es classificarà per la final, i la que no guanyi jugarà la final de consolació, 
pel 3r i 4t lloc. 

 
f) Les semifinals, la final de consolació i la final del torneig seran al màxim de tres sets i 

tindran un temps màxim d’una hora per disputar-se. 
 
8.- Qualsevol dels membres de la parella que s’apunti al CNPE Fest - Padel Cup, dins del preu 
de la mateixa inscripció, podrà fer ús i gaudi del Complex Esportiu Municipal de Palafrugell en 
l’horari d’obertura propi de la instal·lació. 
 
9.- L’entrada al recinte propi on s’emmarca el CNPE Fest - Padel Cup és oberta a tothom, i 
tothom tindrà dret a tenir-ne ús i gaudi de l’espai. 
 
10.- L’accés a l’edifici de la Piscina Municipal de Palafrugell a través de les pistes de pàdel 
estarà controlat per l’organització, amb el suport de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de 
Palafrugell. 
 
11.- L’organització garantirà el compliment estricte de l’horari del torneig. Si una parella es 
presenta al partit que disputa fora de l’horari assignat del partit, es donarà per guanyadora la 
parella que sí s’ha presentat. 
 
12.- L’organització es compromet a donar tota la informació possible a cada parella que participi 
al torneig, a fi efecte del bon funcionament del torneig i de la transparència informativa. 
 
13.- Si algun membre de la parella agredeix verbalment o física a alguna de les persones 
presents del CNPE Fest - Padel Cup, la parella serà eliminada del torneig i expulsada del recinte 
esportiu. 
 
14.- Hi haurà premi per als primers, segons i tercers classificats del CNPE Fest - Padel Cup. 
Tots els membres dels equips participants tindran accés al recinte del pàdel, accés al Complex 
Esportiu Municipal en l’horari habitual d’obertura, les pilotes per poder jugar i un refresc. Cada 
membre de la parella ha de portar pala per poder jugar. 
 
15.- Totes les persones que accedeixin al CNPE Fest - Padel Cup, en tant que es disputa al 
Complex Esportiu Municipal de Palafrugell, hauran de complir les normatives d’ús i de 
comportament pròpies d’aquesta instal·lació. 
 

http://esportspalafrugell.cat/installacions/piscina-municipal/39-imep/installacions/66-normes-especifiques-de-la-piscina
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