
FESTA MAJOR DE MONTMELÓ 2021
DIUMENGE DIA 27 DE JUNY A LES 18.30H. I TORNEIG CHESS-PADEL DE FESTA MAJOR

Organitza l’activitat : Club d’Escacs Montmeló i Club de Pàdel Montmeló amb la col·laboració del ‘Ajuntament de Montmeló

NORMATIVA CHESS-PADEL 

1r TORNEIG que ajunta ambdues modalitats. Diversió y bon rotllo assegurat en la Festa Major de Montmeló

 Quan? Diumenge 27 de Juny de 18:30 a 20:30. Duració de l’activitat de 2h
 On? Pistes de pàdel Montmeló.
 De què disposem: Disposarem de 4 pistes de pàdel y taulers d’escacs. Una de les pistes s’habilitarà pels més 

petits i els seus acompanyants.
 Sistema de joc: Torneig suís on les parelles amb la mateixa puntuació s’aniran enfrontant entre sí.
 Inscripcions a : flancderei@flancderei.com  Places limitades

Màxim de 24 inscrits. Si s’apuntés més gent formaran part de la llista d’espera. Hi haurà l’opció de fer equips de 3 
persones i anar rotant entre ells.

o 3 pistes de pàdel – 6 parelles jugant= 12 persones jugant alhora
o 6 taulers d’escacs – Modalitat Passa-peces – Les peces que menges se les passes al teu company/a = 12 

persones jugant a la vegada
o En total: 24 persones jugant cada ronda 
o El torneig està previst per 4 rondes (mitja hora per ronda). Cada ronda consistirà d’un partit de pàdel i 

una partida d’escacs per parelles a la modalitat passa-peces.
o Tindrem a 6 parelles que començaran jugant a pàdel i les 6 parelles restants que jugaran a escacs. Un cop 

passat el temps i acabats els partits, els que juguen a escacs passaran a jugar a pàdel i viceversa.
o El partit de pàdel tindrà una durada de 12 minuts i la partida d’escacs durarà un màxim de 10 minuts.
o Una cop acabat els partits es farà la conversió de punts de pàdel a temps en escacs i viceversa. En el cas 

dels escacs, la conversió es farà per temps gastat en les partides entre els dos membres de la parella. Qui 
hagi aconseguit la victòria als escacs, segons el temps gastat en conjunt de la parella, es traduirà en una 
avantatge de punts al pàdel.

o El matx es decidirà en el 2n esport. La parella que guanyi en el segon esport serà la guanyadora del matx. 
Si es fan taules o bé s’empata la partida quedarà en empat i cada parella s’endurà mig punt.

o Haurà un equip arbitral que s’encarregarà del bon funcionament del torneig i les seves decisions seran 
inapel·lables. També s’encarregarà d’organitzar els emparellaments i recollir els resultats.

Conversió:

 Si es comença jugant a pàdel (es decideix de forma aleatòria al fer els emparellaments)
o Modalitat Tie-Break. Es canvia cada dos serveis.
o Es comptarà la diferència de punts entre les parelles i es traduirà en temps per començar la partida 

d’escacs.
o Mínim d’1 minut en escacs. Màxim de 5 minuts.
o Cada 2 punts de diferència en el pàdel es restaran 30 segons dels rellotges dels que hagin perdut.

 Si quedem 15 a 11 a pàdel aleshores passarem a jugar 5 minuts vs 4 a escacs.
 Si quedem 16 a 0 a pàdel jugarem 5 minuts vs 1 a escacs

 Si es comença jugant a escacs:
o La partida començarà 5 minuts vs 5 minuts.
o Una vegada s’acaba la partida es suma el temps consumit de la parella guanyadora i es tradueix en punts 

de pàdel.
o El cas extrem és que la parella guanyadora hagi consumit menys d’1 minut entre ambdós integrants.

 Aleshores la partida de pàdel començarà 16 a 0 a favor de l’equip guanyador en els escacs.
 Cada minut que sobra en total de la parella seran 2 punts extres en el pàdel
 Per exemple: S’acaba la partida de passa-peces amb 1 minut per persona de la parella guanyadora. 

Total de 2 minuts. La partida de pàdel començarà 4-0 a favor de la parella que ha guanyat als 
escacs. 

 S’acaba la partida de passa-peces amb 4 minuts per persona de la parella guanyadora. Total de 8 
minuts que és el màxim possible La partida de pàdel començarà 16 a 0.

 Si la parella guanyadora no té ni un minut en cada rellotge aleshores tindran un 2 a 0 a favor en el 
pàdel.


