
	  

XV LLIGA DE PÀDEL 2014 
Del 31 de març al 15 de juny 
 
NORMATIVA 
 
Campionat obert que es jugarà entre els mesos de abril, maig i juny en dos 
fases ben diferenciades. 
 
La primera fase (lligueta) es jugarà amb sistema de lliga a una volta - tots 
contra tots - els mesos d’abril, maig i fins al 15 de juny, establint-se 4 categories 
en categoria masculina i 3 categories a la categoría femenina. (segons número 
d'inscrits) amb grups per categoria de 5 a 7 parelles per grup i la segona fase 
eliminatòria. 
 
La comissió de la lliga està formada per Patricia Cid (Vocal de Pàdel), Enric 
Conca (responsable tècnic pàdel) . 
 
Es col·loquen un cap de sèrie en cada quadre, sortejant-se la resta de parelles 
 
Es permetrà fer un canvi de company de joc només prèvia petició al jutge 
àrbitre i si la parella no ha jugat cap partit 
 
Els partits jugats i perduts de la primera fase (lligueta) donaran 1 punt i els 
guanyats 3 punts. 
 
Els partits no jugats no valen punts  
 
Durant la primera fase i de encontres auto convocats, es podrà demanar al 
jutge arbitre l'aplicació del W.O. si la parella contraria suspèn el partit el mateix 
dia concertat. Queda a criteri del Jutge arbitre l'aplicació d'aquest W.O. 
 
Els partits es faran a dos sets amb joc decisiu –tie break- a 7 punts 
 
En cas d'empat a un set es jugarà un tie break a 11 punts. 
 
El Club editarà uns deslligables on figurarà el quadre de partits, els 
patrocinadors i els telèfons dels jugadors. És per això, que la inscripció a la  
“XV LLIGA DE PÀDEL” implica l’autorització a la difusió d’aquestes dades, tal i 
com figura en el full d’inscripció que heu de signar. 
 
En cas d’empat a punts entre diverses parelles, una vegada s’ha acabat el 
període de la primera fase, es tindria en compte, en primer lloc, el resultat de la 
confrontació directa i, si no és pot aplicar, el diferencial de jocs guanyats / 
perduts de les parelles implicades . 
 
La segona fase és juga amb sistema d’eliminatòria. Es jugarà en els díes 
7,8,14 i 15 de juny i és la que decideix els guanyadors de cada categoria,..  
 



	  

Les dos parelles amb més punts de cada quadre i en cada categoria 
competeixen en un quadre . 
 
La parella guanyadora i la finalista de la categoria d’argent puja directe a la 
divisió d’or. La parella guanyadora i la finalistes de la categoria de bronze puja 
directe a la divisió d’argent. També pujaran a la categoria d'argent el 3º i 4º 
classificat. 
 
 
FASES 
 
1ª Fase La primera fase es en format lligueta  
 
Del 31/03/14 al 31/05/14 La primera fase es en format lligueta  
 
Els partits no jugats de la primera fase es donarán per perduts i no puntuarán. 
 
2ª Fase Sistema eliminatòria 
 
PARTITS PROGRAMATS AMB DIA I HORA 
Dies 7,8,14 i 15 de juny.  
 
Si es volen modificar els partits es podrà fer abans de la següent ronda i amb 
prèvia anul·lació correponent del partit estipulat i amb consens de l'equip 
contrari. 
 
Els jugadors tenen la possibilitat de canviar la data i horari del partit programat 
previ consens amb els contraris i anul·lació de la pista corresponent. Els 1ers i 
2ns de cada grup juguen un quadre per arribar a la final, passan de ronda els 
guanyadors. 
  
PISTES 
 
El CTR Monterols reservarà una pista (Nº 22) permanentment per la competició 
per tal que les parelles puguin concertar els partits. 
 
En la pista de la lliga es reservaran períodes de 1,30h tot i que no es podrà 
entrar a jugar si el partit previ no està finalitzat. 
 
Es podrà reservar partit de la pista de lliga sense limitacions de dates fins al 15 
de juny. 
 
En el cas d’intentar reservar la pista de la lliga i no poder per haver-hi una 
reserva anterior, es podrà jugar en qualsevol altra pista ajustant-se a l'horari 
normal de socis i podent-se trobar que altres socis els hi toqui entrar encara 
que no s'hagi acabat el partit i aquest s'hauria d'acabar un altre moment. 
 
En el cas de reservar la pista de la Lliga i no poder disputar el partit de la 
Lliga, caldrà anul·lar la reserva 24 h. abans. En el cas de no anul·lar es 
penalitzarà amb 10 euros al responsable de la reserva. 


