
NORMATIVA DE LA  LLIGA SOCIAL DE PÀDEL 2016-2017

1 Normes Generals:

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

en l'any en curs

La setmana de joc comprèn de dilluns a diumenge , dins de l'horari general que ofereix el Club.

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.

Es podran incorporar noves parelles sempre a l'inici de cada nova lliga i sempre començant per la darrera

lliga. En cas de tenir un nivell superior s'haurà d'acreditar mitjançant un partit de repte a qualsevol parella

ja inscita, que tindrà l'obligació d'acceptar el repte.

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.

Sistema de competició en la Fase Final.

El sistema de competició en la darrera  "lliga" serà diferent.

En categoria masculina es confeccionaran quadres de competició de 8 parelles en 8 parelles i el format 

serà per eliminatòria directa tenint en compte que han de acabar totes les parelles classificades del 1 al 8 es 

jugaran 3 partits. Els quadres es confeccionaran en funció de la classificació establerta en la darrera lliga.

Hi haurà DATA LÍMIT DE JOC  en cada RONDA d'obligat compliment.

En categoria femenina i mixte el sistema de competició igual que el masculí però 1a categoria seran les 

8 primeres parelles i 2a categoria la resta de parelles.

TROFEUS:  Rebran Premis Campions i Sots campions de cadascuna de les lligues.

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 (7 punts) 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

Partits no jugats 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.

Lliga masculina:  1er class puja 2 lligues / 2n class puja 1 lliga / 3er class es manté / 4art class baixa 1 /  

1er class puja 2 lligues / 2n class puja 1 lliga / 3er class es manté / 4art class baixa 1 lliga / 5è class baixa 2   

Lliga femenina:  1er i 2na  class pugen / 3eres i 4es es mantenen / 5ena i 6ena baixen 1 lliga  

Lliga mixte:  1er i 2n  class pugen / 3ers es mantenen / 5ens i 6ens baixen 1 lliga  

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 PARTITS

Es recomana crear un grup de WhatsApp entre els participants de cada lliga. Es recomana que els

jugadors acordin la jornada del partit a través d´aquest mitjà.

Serà responsabilitat dels jugadors posar-se d'acord per jugar els partits i reservar les pistes.

Els partits s'han de començar amb rigorosa puntualitat.

Hi haurà 15 minuts de cortesia en el partits de 1:30 de durada i 5 minuts de cortesía en els 

 partits de 1h de durada, si transcorre aquest temps i no es presenta un equip, s’ha de donar el partit per

 per perdut amb el resultat de 6/0 6/0 a l’equip que no es presenti. Els participants que no es presentin a 

dos partits en una mateixa fase, sense cap justificació, seran desqualificats de la competició.

En el cas que la parella que no es presenti NO hagi pagat la pista, tindrà la obligació d´abonar la meitat de

 l´import de la pista a l´altre parella de jugadors.

Si una parella es retira de un partit per lesió o altres causes s'anotarà el resultat del partit en aquell moment 

(s'utilitzarà com jocs i sets guanyats) però se li considerarà perdut a la parella que abandona, no podent ser 

suplert el lesionat en aquest moment.

Les reserves de les pistes per els partits les farà un dels jugadors del partit, la reserva es farà previ acord

 amb l´altre parella. 

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

No obstant es recomana una durada de 1:30h.

Les parelles guanyadores hauran d´omplir el acta del partit al finalitzar el mateix.

2.9 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.

3.0 CANVIS DE PARELLA

Un cop inscrita una parella per a una competició, aquesta no podrà modificar els seus components durant

 el transcurs d'ella, excepte en el cas de lesió d'algun component de la parella, s'admetrà el canvi de parella 

 per disputar la resta dels enfrontaments sempre que hagi estat comunicat i aprovat per part de l'organització

aquest canvi.

Si una parella o un jugador abandonen injustificadament la competició, perdran el dret a premis i els punts 

aconseguits fins ara.

Els participants han d'actuar amb absoluta esportivitat i cavallerositat. En cas d'algun tipus d'incident,

aquest es comunicarà a l'organització, que resoldrà el mateix en un termini màxim d'1 setmana, per 

 comunicat a tots els participants.

Si alguna parella sospita de la identitat d'algun dels membres de la parella rival, podrà sol·licitar la seva 

identificació i en cas de no correspondre a la parella inscrita, comunicar a l'organització per a la seva dictamen,

per així evitar canvis de jugadors sense la deguda autorització de l'organització, amb la seva corresponent 

sanció.



4.0 AJORNAMENTS / ANUL.LACIONS / NORMA W.O.

En cas de pluja abans del partit, es podrà anular, sempre dintre de la normativa vigent del Club.

En cas de pluja durant el partit, els jugadors podran decidir si volen tornar a jugar un altre partit 

 (mantenint el resultat del partit en curs) o si es vàlid el resultat fins al moment de la pluja.

En cas de lesió d'un dels participants, si la parella contrincant ho accepta i prèvia consulta al organitzador 

de la lliga, podran ajornar els partits corresponents, i disputar-los el més aviat possible i mai posteriorment 

a la data de finalització de la lliga. 

Els canvis de pistes seguiran les normes generals del Club.

L’aplaçament en cas que ja s´hagi acordat una data en concret, sempre s’haurà de comunicar al jutge

 àrbitre via e-mail, i a l’equip rival donar-li dues opcions horàries que haurà de triar per poder disputar

 l’eliminatòria i que s’ aprovarà abans de tancar l’aplaçament.

En tots el casos l´aplaçament s´ha de fer amb més de 48 hores abans de la data establerta al partit. 

En cas que un equip avisi amb menys temps o que no sigui 

possible la anul·lació de la pista, s’ha de donar el partit per perdut amb el resultat de 6/0 6/0 en contra 

 de l’equip que hagi fet la anul·lació. 

En tots els casos la pista s´ha de pagar al 50% entre els dos equips.

4.1. 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.

4.2 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 i a la web del club

http://www.cnsantandreu.com/esports-2/

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.

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

EMAIL: pep.gil@cnsantandreu.com

Qualsevol suggeriment o queixa respecte de la lliga o de qualsevol altre tema referent, es tramitarà

via correu electrònic, a l'organització 

mailto:pep.gil@cnsantandreu.com

