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FUNCIONAMENTO XERAL
Os horarios dos partidos serán fixados tendo en conta as preferencias horarias de cada
parella, polo que se prega ser o máis concreto e preciso a hora de dar a dispoñibilidade
horaria.
Estes horarios enviaranse por correo electrónico ou what´s app, xunto cos datos de contacto
dos participantes de cada grupo.
A anulación dun partido farase con un marxe de 48 horas, sendo obligación da parella que
anula avisar a 3D3 Padel e a la parella rival. A parella que anula será a encargada de fixar unha
nova data.
Si o partido non se anula y non aparece ninguna das 2 parellas, terán que abonar o precio da
pista igualmente.
As pistas fixas poderanse utilizar para xogar a competición, sempre e cando se avise ó clube
que as pon a súa disposición para os seus propios partidos.
Nos casos de incomparecencia inxustificada o resultado do partido será 6-0/6-0 e restaraselle
un punto a parella que non se presentara, ademáis esta última deberá abonar o importe
completo do alquiler da pista.

PUNTUACIÓN
Partido ganado: 3 ptos.
Partido perdido: 1 pto.
Partido sin finalizar: 1 pto. para cada parexa.
Partido anulado: -1 pto. para a parella que anulou e 0 ptos. para a parella que sufriu a
anulación.
Partido no que unha das parellas non se presenta: -1 pto. para a parella non presentada e 3
ptos. para a outra parella (e a parella que non apareza deberá abonaro importe
correspondente o alquiler completo da pista).
No caso de que a anulación sexa polas duas parellas daráselles 0 ptos. a cada unha.
Non se dará ningún punto por aqueles partidos que non se xoguen.

No caso de empate a puntos, teranse en conta a diferencia de sets, xogos y enfrentamento
directo, nese orde, de cara a clasificación.
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ASCENSOS E DESCENSOS
Regla xeral
GRUPOS CON 3 PARELLAS
1º clasificado: Sube un grupo.
2º clasificado: Mantense.
3º clasificado: Baixa un grupo.

INCORPORACIÓN NOVAS PARELLAS
Pódense incorporar novas parellas o remate de cada fase, sendo decisión da organización do
Ranking, o grupo asignado a elas.

BAIXA DUNHA PARELLA
Obrigación de avisar a organización e os seus rivais. Os resultados serán borrados.

SUSTITUCIÓNS
As sustitucións deberán facerse por xogadores de nivel similar. O xogador que veña de
sustituto non pode estar xogando nun nivel superior o de ese grupo.
A organización resérvase o dereito de modificar as normas cando o considere necesario polo
bo funcionamento da competición.
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PROTECCIÓN DE DATOS E DEREITOS DE IMAXE
Dacordo ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de
Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os datos persoais que nos facilite, serán
incorporados a un ficheiro titularidade de 3D3 PADEL BERGANTIÑOS S.L CIF: B-70564455 con
domicilio en RÚA DO COBRE H19, POL. IND. DE BERTOA 15105 CARBALLO (A Coruña), que
cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro,
e cuxa finalidade é a correcta organización e xestión das distintas competicións celebradas
polo Club así como de xestión dos datos das clasificacións, de maior a menor, útiles para
establecer criterios de valoración.

A inscrición no 3D3pádel Ranking supón o consentimento para a utilización das
fotografías e/ou vídeos que poidan realizarse durante as competicións celebradas polo Club
para a súa publicación tanto nas instalacións do mesmo como nas distintas redes sociais nas
que se atope dado de alta. A organización comprométese a utilizar os dereitos cedidos
exclusivamente con fins promocionais e de información. Todo aquel xogador, entrenador,
membro da organización ou público que non desexe participar ca sua imaxe nos actos do
Ranking, deberá comunicalo por escrito a través das canles de comunicación do clube.

