
REGLAMENT LLIGA SOCIAL DE PADEL

1 Requisits:

Podran participar en la competició els socis-es del CN St Andreu majors de 15 anys o que els compleixin

en l'any en curs

2 Organització i Funcionament general de la competició

Els partits es disputaran d'acord amb la normativa de la Federació Catalana de Pàdel

2.1. Inscripcions

Les parelles participants hauran d'estar inscrites abans de la finalització del plaç d'inscripció

Hauran de formalitzar-la omplint el formulari que es trobarà a recepció del club.

Durant tota la competició es mantindrà la mateixa parella de joc.

2.2. Sistema de competició

S'establiran 3 categories de joc.  Masculí / Femenina / Mixte

Calendari: S'establiran 3 lligues des de mitjans octubre fins a finals d'abril. Després es disputarà una

Fase Final.

2.3. Reserva de pista

Les parelles es posaran d'acord entre elles per fixar la data i hora del partit. Sempre abans de la data 

límit de joc.

La reserva de la pista seguirà el procediment establert en la normativa de pàdel.

2.4. Sistema Puntuacions dels partits

Els partits es jugaran a 2 sets amb tie-break en tots ells. En cas de d'igualtat a 1 set es jugarà un super

tiebreak a 10 punts per a desempatar.

Durada dels partits:

La durada de la reserva de pista dependrà dels jugadors podent ser d' 1h o bé d'1'30 h

2.5 Casos especials (Partits no finalitzats)

En cas de finalitzar el temps de joc i el  marcador estigués a mitges, el resultat vigent serà el decisiu

 prioritzant sets guanyats i en cas

d'empat a sets , jocs guanyats. En cas d'empat a sets i jocs el resultat del partit serà d'empat.

Exemple 1:  Parella A guanya 7 a 5  i va perdent 3 a 4 s'acba el temps    GUANYA A per sets

Exemple 2:  Parella A guanya 7 a 5  Parella B guanya 6 -2     GUANYA B per jocs

Exemple 3:  Parella A guanya 6 a 4  Parella B guanya 7 a 5   EMPAT

Si està en joc el supertiebreak de desempat del 3er set i no es finalitza per temps el resultat final serà 

 d'EMPAT  independentment del resultats dels 2 sets.

2.6 Sistema de Puntuació de la Lliga

Cada partit guanyat 3 punts per la parella guanyadora

Cada partit empatat 2 punts per cada parella

Cada partit perdut 1 punt per la parella perdedora

En cas de no jugar-se el partit 0 punts per cadascuna de les parelles

Punts addicionals:

Cada parella rep 1 punt per cada set guanyat en cada partit.

A efectes de puntuació el super-tiebreak es considera 1 set guanyat.

2.7 Classificació de les parelles

Ja que no es disposa d'informació suficient sobre el nivell de joc de tots els participants,s'establirà una

 classificació inicial en funció

del nivell que s'indiqui en la butlleta d'inscripció.

Aquesta s'anirà modificant en cada lliga en funció dels resultats dels jugadors.

Al finalitzar la lliga els 2 darrers classificats de la primera lliga baixaran a la segona.

Per altra banda els 2 primers classificats de la 2a lliga pujaran a la 1a lliga.

El tercer classificat de cada lliga es manté en la seva lliga.

I així en totes les lligues.

Al finalitzar les lligues en cas d'empat entre dos parelles es donarà com a guanyadora a la que hagi 

vençut en l'enfrontament directe.



En cas d'empat entre més parelles , es comptabilitzaran únicament els partits disputats entre elles.

Si persistís l'empat primer seria per diferència de sets i en darrer lloc per jocs.

2.8 ACTES

Al finalitzar cada partit s'haurà de complimentar l'acta de resultats que podeu trobar a la recepció del club.

LESIONS:

En cas de produir-se una lesió de llarga durada d'un membre de la parella o bé alguna situació excepcional

 s'admetrà el canvi per disputar la resta de partits sempre que s'hagi comunicat i estigui autoritzat  per

l'organització.

Si una parella es decideix retirar de la lliga s'anularan TOTS els partits previament disputats.

NOVES INSCRIPCIONS:

Les parelles que s'inscriguin un cop començada la Lliga seran incorporades en la darrera lliga.

2.9 INFORMACIÓ DE LA COMPETICIÓ

Tota la informació de la competició s'actualitzarà puntualment i estarà a disposició dels jugadors en el 

plafó de la Secció.

3.10 COMUNICACIÓ

Els comunicats que l'organització difongui s'enviaran als comptes de correu dels participants.

Així mateix es publicarà en el plafó de la secció.

Tot inscrit autoritza a l'organització l'ús i la difusió de les dades que faciliti pel bon funcionament de la Lliga.

També s'autoritza a l'organització a poder fer ús de fotografies dels jugadors per la seva difusió en la web

o revista del club.

3.11 Jutge Àrbitre de la Competició:   Josep Gil   //  Adjunts Comissió de Pàdel


