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El Repte del Monterols 2020 
Quina és la millor estratègia en el pàdel? 

En aquest nou format de la Lliga de Pàdel 2020, guanyar et permetrà pujar posicions 
al rànquing. En canvi, perdre et farà treure les teves millors armes per defensar la teva 
posició. Estàs preparat/da? 

La teva categoria de joc i la teva posició final només depenen de tu mateix... 

El Repte es disputarà en categories absolutes masculina, femenina i mixte. Es dividirà 
en dues fases: 

1. Fase de reptes marcats. Del 25/10/2020 al 17/01/21 
On l’organització marcarà una llista de parelles en cada categoria, amb els 
partits a disputar. 
A. Partits per guanyar/defensar 1 posició 
B. Partits per guanyar/defensar 3 posicions 
C. Partits per guanyar/defensar 5 posicions 

La primera sèrie serà la A, seguida de la B i així successivament. En finalitzar la C 
es tornarà a començar per C, B, A. D’aquesta manera, aquella parella que guanyi 
sempre jugarà per pujar, i la que perdi ho farà per defensar la posició. 

Poc a poc, cada parella s’anirà col·locant en el lloc que li pertoqui per el seu nivell 
de joc, en principi i si no sorgeix cap imprevist es jugaran 6 sèries. 

 
2. Fase final.  

On s’establiran grups de vuit parelles segons l’ordre classificat de la fase 1, per 
realitzar els quadres finals de quarts de final, semis i finals de cada categoria 
per definir un rànquing definitiu. 

Un cop finalitzada la fase dels reptes marcats es jugaran els quadres finals de 
la següent manera: 

A. Les parelles que finalitzin entre la primera i la vuitena posició del rànquing 
jugaran a primera categoria. 

B. Les parelles que finalitzin entre la novena i la dotzena posició del rànquing 
jugaran a segona categoria. 

C. Així successivament fins completar la llista final de parelles  
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Mecànica de partits 

El llistat de cada sèrie es penjarà a la cartellera i a la web del Club. Els partits s’hauran 
de jugar en les dates previstes de cada sèrie (12 dies). 

És obligació del jugador que està millor classificat: 

1. Trucar al rival de torn durant els 3 primers dies de cada jornada per organitzar 
el partit el dia i hora convingudes. Si aquest requisit no es compleix, el jugador 
reptat podria adjudicar-se el partit. Si no hi hagués acord entre els jugadors per 
concretar data, cal informar a l’organització per que fixi el partit. Aquesta 
decisió serà inamovible. 

2. Reservar la pista de joc 

Tots els partits es jugaran a 2 sets + super tie-break a 10 punts. Una vegada finalitzat 
el partit, els jugadors hauran d’omplir l’acta corresponent i la depositaran a la recepció 
del Club. 

Sancions 

1. Dos partits sense jugar: causa baixa immediata. 
2. Infracció del codi de conducta: baixa immediata. 

Baixes 

Quan alguna parella causi alguna baixa o sigui sancionada, el seu lloc quedarà 
descobert. Així, a la parella que li toqui jugar contra ella guanyarà el partit. D’aquesta 
forma no es desvirtua la classificació i qui hagi guanyat el partit anterior seguirà jugant 
per pujar i qui l’hagi perdut, seguiràs jugant per defensar, sense que repercuteixin les 
altes o les baixes. 

Si la baixa és d’un dels membres de la parella, aquest podrà ser substituït/da per un 
suplent sempre i quan l’organització ho consideri correcte. 

Aquest procediment seguirà així fins que es pugui omplir el buit amb una nova 
inscripció i que l’organització consideri que la nova parella té el nivell similar per 
ocupar aquesta posició en la classificació. 

Per qualsevol situació que no contempli aquest reglament, l’organització decidirà 
inapel·lablement. 
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Programació de dates 

1a Fase 

Les dates de les sèries poden modificar-se degut a les inclemències meteorològiques. 

1a jornada: del 26/10 al 08/11 ........................................ sèrie 1 posició 

2a jornada: del 09/11 al 22/11 ....................................... sèrie 3 posicions 

3a jornada: del 23/11 al 06/12 ....................................... sèrie 5 posicions 

4a jornada: del 07/12 al 20/12 ....................................... sèrie 1 posició 

5a jornada: del 21/12 al 03/01 ....................................... sèrie 3 posicions 

6a jornada: del 04/01 al 17/01 ....................................... sèrie 5 posicions 

 

2a Fase – Quadre final 

La fase final es jugarà el cap de setmana del 23 i 24 i 30 i 31 de gener 

 

Premis 

1a categoria 

Campió: pala nox + paleter x 2 

Sotscampió: paleter x2 

 

2a categoria 

Campió: pala nox  

Sots-campió: paleter x 2 

 

3a categoria 

Campió: Dessuadora + paleter x 2 

Sots.campió: paleter  x 2 

 

Categoria Mixte 

Campió: Paleters 

Sots.campió: Motxilla 
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Inscripcions 

Les inscripcions es faran a la recepció del Club fins el dia 21 d’octubre de 2020. 

El preu de la inscripció és de 25 euros per als socis i 30 euros per als no socis. 

S’entregarà una dessuadora a tots els inscrits. 

Obert a no socis. 

Assegurança d’accidents inclosa. 

Premis per als guanyadors. 

 

 

 


