AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR

NORMATIVA PISTES PADEL
LA POBLA DE SEGUR
Per tenir accés a les pistes, es obligatori, vestuari i calçat esportiu (sola de goma),
està absolutament prohibit entrar amb roba de carrer, jugar amb banyador o amb el
tors nu. Es imprescindible l’ús de pales reglamentaries, segons homologació de la
F.I.P. i pilotes aprovades per la F.I.P.
El temps d’utilització serà d’una hora tant la pista 1 com la pista 2, per a quatre
jugadors. Es podrà fer la reserva per l’aplicació (APP) des de les 16h del dia anterior
a la data del partit, sent l’edat mínima per la reserva de pistes, 14 anys.
Una mateixa persona no podrà jugar més d’un partit al dia no ser que la pista estigui
lliure.
Les pistes no podran ser utilitzades per menors de 8 anys si no estan acompanyants
per un adult.
Es prohibeix l’estància a persones alienes al partit dins les pistes.
Es prohibeix introduir pilotes, patinets, patins, etc., i materials que no estiguin
directament relacionats amb aquest Esport.
Queda totalment prohibit l’accés a les pistes amb begudes gasoses i goma de
mastegar, així com envasos de vidre.
Els/les jugadors/es que no compleixin les normes establertes, o el seu
comportament no sigui l’adequat, serà objecte de sanció determinada per
l’Ajuntament de La Pobla de Segur.
Els/les jugadors/es, en tot moment, han de comportar-se d’una manera esportiva i
correcta, evitant qualsevol acció que vagi en contra de l’esperit esportiu i de les
normes establertes.
Es considera “pista lliure”, quan transcorreguts 10 minuts de l’hora assenyalada per
a l’inici del joc, no aparegui almenys una parella de jugadors/es.
L’horari de joc serà de 9:00 del matí a 22:00 hores.
Qualsevol aspecte no contemplat en la present normativa, serà objecte de consulta
a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
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