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LLIGA PÀDEL HORTES
OBJECTIU
L'objectiu de la lliga és establir un rànquing competitiu dins del centre en el que només has de preocupar-te per
millorar la teva estratègia i jugar cada setmana el teu partit. La resta ens encarreguem nosaltres.

L'únic requisit és compromís i serietat.

PARTICIPANTS
Podran intervenir en aquesta competició totes les parelles en categories masculina, femenina i mixta que així ho
desitgin.
Les categories que hi participen son les següents:
Categoria masculina: baix (Ds, Cs)*; mig (D+, Cs)* i alt (C+, Bs)*.
Categoria femenina: baix (Ds)*; mig (Cs)* i alt (Bs)*.
Categoria mixta: baix (Ds)*; mig (D+, Cs)* i alt (C+, Bs)*.
(*)Aproximacions.

Que oferim
En els tres mesos que dura la lliga es jugar un partit setmanal amb rivals del teu nivell, o aproximats. Es fa
entrega del pot de pilotes, en cada partit i, si és cal, es facilitarà el joc fent ús de la llum artificial.
Aigua per a cada jugador, en cada partit.
Fem entrega a cada participant d’una polo a la lliga de tardor. El mateix, un altre samarreta/polo a la lliga de
primavera.
La competició té una fase de lliga, on es jugarà tot el grup a un partit únic enfrontant a totes les parelles. La
competició arribarà al seu final un cop jugat la fase de lliga i, per les 8 primeres parelles classificades, els
”PlayOff”.
En acabar el període de competició, es farà entrega de premis per a les campiones i campions de lliga i dels
“PlayOff”.
Borsa de jugadors
Aquells de la lliga que es vulguin inscriure a la nostre borsa de jugadors i no en formin part, es podran
afegir.
Les noves parelles que s'incorporin que quedin integrades en el nivell més baix, tret que demostrin a
l'organització un nivell de joc que permeti incloure'ls en un nivell més avançat.

BON ÚS A LES PISTES DE PÀDEL
-

No saltar per sobre la xarxa, en el canvi de banda. Entrar i sortir per les portes.
No colpejar de males maneres la xarxa, la malla metàl·lica i les parets de vidre, si no és que es troba
forçat dins d’una jugada en curs.
Mantenir neta la zona de joc, i voltants de la pista. Fer ús de les papereres i no deixar llaunes, objectes
perillosos, tapes de pots de pilotes o ampolles de begudes.
Tirar xiclets o caramels a la paperera. No dipositar-ho a la gespa o altres zones de la pista de pàdel.
Obligatori fer ús de calçat i roba adequada per al esport del pàdel.
Utilitzar les papereres. Entre tots, contribuïm en el manteniment de les instal·lacions.

PREUS
El pagament de La Lliga s’abonarà a la recepció del Mataró Pàdel Hortes.
Cada jugador/a abonarà el pagament de la inscripció en dues quotes:
La primera amb la inscripció de la participació.
La segona el primer dia de partit de competició.
(*)El preu pot variar segons el nombre de parelles inscrites, des de 80 euros/jugador/a.

El preu per jugador/a en la participació de dues categories, amb descompte*. El pagament es realitzarà en dues
quotes:
La primera amb la reserva de la plaça.
La segona el primer dia de partit de competició.
(*)El preu pot variar segons el nombre de parelles inscrites.

INSCRIPCIÓ:
Les dates d’inscripció a La Lliga de TARDOR, és:
Des de l’1 de setembre del 2019 fins al 20 de setembre del 2019.
Les dates d’inscripció a La Lliga de PRIMAVERA, és:
Des de l’1 de febrer del 2019 fins al 20 de febrer del 2019.
El registre s’ha de realitzar conjuntament per parella de joc sigui d’una categoria com de les dues.

ORGANITZACIÓ
Aquestes regles hauran de ser conegudes, enteses i acceptades per la totalitat dels participants, per així
col·laborar al millor desenvolupament de la lliga. Tots els participants hauran de comprometeres en la seva bona
fe, per vetllar pel compliment del reglament.
Funcionament general de La Lliga Pàdel Hortes
L'organització establirà els enfrontaments que es disputen cada setmana. El calendari serà d’obligat
compliment quant a dates i partits.

El temps d’escalfament serà com a màxim de DEU MINUTS.
Com a norma general, el temps de la reserva per disputar cada partit de la lliga és de 90 minuts, màxim.
Supervisat i si el partit no ha finalitzat, es podrà allargar el temps si ho permet l’organització i si no hi ha
més pistes a continuació.
Cada grup constarà d'un mínim de 8 parelles i un màxim de 14. Aquestes parelles s'enfrontaran entre elles.
Tota la informació de la competició (classificació i noticies) s'actualitzaran setmanalment i estarà a la
disposició dels jugadors per al seu seguiment a través dels correus electrònics. Altres avisos seran informats
a través de “Whats App” de cada lliga i nivell.
En finalitzar el partit, els jugadors hauran de retornar a l’organització el material atorgat a l’inici de cada un
d’ells. A més a més, els jugadors participants hauran de comunicar el resultat a recepció.
Per pròximes Edicions, les noves parelles que s'incorporin a la lliga, quedessin integrades en el nivell més
baix, tret que demostrin a l'organització un nivell de joc que permeti incloure'ls en un nivell més avançat.
Inici de La Lliga
Les dates d’inici a la lliga de TARDOR, és: 23 de setembre.
Les dates d’inici a la lliga de PRIMAVERA, és: 24 de febrer.
Jugadors i jugadores
Tothom qui tingui una parella amb la que pugui participar, ha de superar els 14 anys d’edat, o tindre’ls
complerts.
En cas de resoldre algun dubte, els jugadors i les jugadores tenen el dret a preguntar a l’organització.
Per tots i totes les participants, es recomana presentar-se deu minuts abans de l’enfrontament. Cada
jugador ha de vindre amb el material i la roba adequada i, molt important l’ús del calçat, bambes de pàdel,
o tennis.
Pilotes
Les pilotes de la lliga seran proporcionades per l’organització. (Pots “SLAZENGER” de 3 pilotes de com a
màxim 2 partits d’ús.)
Puntuació
La puntuació de la Lliga amb parella en quan a la seva classificació serà la següent:
Partit guanyat ....... 3 punts
Partit perdut ....... 0 punts
No s’ampliarà el partit a més sets dels assenyalats. La modificació del descrit i la reiteració en
l’incompliment comportarà l’expulsió directa de la lliga. No s’admetrà els acords entre els jugadors.
Els partits es jugaran al millor de 2 sets. Si en finalitzar es produeix un empat es juga un tie-break a 9 punts,
sense
diferència
de
dos
punts.
Guanyarà
el
primer
que
arribi
a
9
punts.
El guanyador del tie-break s'anotarà el set per 7-6.
Únicament es comptabilitzen durant el partit dos sets, els dos guanyats o, el set guanyat i, el set guanyat a
un 7-6 del tie-break. No es te en compte els sets perduts.
En cas de, no disposar de més temps de partit i finalitzant amb un resultat no-exacte, el resultat quedarà
establert com estigui en aquell moment: amb els 3 punts de victòria pel qui tingui el set guanyat; amb els 3

punts de victòria pel qui va guanyant en el tie-break; o bé, un la repartició entre parelles d’1 punt per
cadascuna d’elles per empat a sets guanyats, sense haver iniciat el tie-break.
En cas d’empat en l’ordre de la classificació general entre diverses parelles, passaria primer la que més jocs
guanyats hagi obtingut durant la lliga.
En finalitzar la fase de lliga, les primeres vuit parelles classificades jugaran els “play off”.
El resultat final de cada jugador serà plasmat en el rànquing absolut del centre:
La puntuació en el rànquing absolut de NIVELL ALT en el centre, serà:
La suma dels punts obtinguts de la lliga, més la suma de 300 punts.
La puntuació en el rànquing absolut de NIVELL MIG en el centre, serà:
La suma dels punts obtinguts de la lliga, més la suma de 200 punts.
La puntuació en el rànquing absolut de NIVELL BAIX en el centre, serà:
La suma dels punts obtinguts de la lliga, més la suma de 100 punts.

EXCEPCIONS
Si per causa major, algun jugador/a necessita canviar el dia i hora, ho podrà comunicant-ho a la direcció de
l’organització del torneig abans de 48 h. Passat el temps no es podrà gestionar cap altre opció. Únicament es
podran retardar DOS partits per jugador/a per evitar les contínues suspensions de partits.
Com a norma general, s’estableix el dia i la hora que si algun jugador preveu que no pot disputar algun partit es
podrà avançar segons la disponibilitat de pistes i la conformitat de l’altre parella.
Els partits suspesos seran obligatòriament jugats abans de tres setmanes des de la suspensió i, si no hi ha acord
per jugar-ho, serà OBLIGATORI comunicar a la direcció de l’organització de la lliga aquesta incidència per
resoldre la situació. Com a última mesura per a la disputa del partit, l’organització posarà dia i hora obligatòria
per jugar el partit, amb possibilitat de convocar-se en festiu, quan no hi hagi altre opció.
Lesió
Per lesió, justificada amb document oficial, es podrà ampliar el termini d’ajornament i sempre amb el
vistiplau de l’organització, qui decidirà en aquells casos o situacions especials.
Segons el grau de lesió i la impossibilitat de continuar la lliga per algun dels components d'una parella,
s'admetrà el canvi de parella per disputar la resta dels enfrontaments sempre que hagi estat aprovat per
part de l'organització.
VO
En cas que un jugador/a de la parella, o la parella no es presentin al partit, es donarà per perdut als qui no
s’han presentat o, incomplerts, per un 6-0, 6-0. V.O..
Si no es presentés en dues ocasions, quedarà automàticament eliminada i s’anul·laran tots els resultats
disputats de la parella a més de perdre la totalitat de la quantia aportada per la lliga.
Abandonament
Si una parella decideix retirar-se de la lliga per alguna circumstància, s'anul·laran els partits que aquesta
parella hagi disputat amb antelació.

PLAY OFF

És jugarà en cap de setmana. Convocant a les 8 primeres parelles classificades i és jugarà en un sistema eliminatori.
En cas de baixa o no participació d’una de les parelles citades, seguirem amb l’ordre de la classificació per completar
els participants als PlayOff.
En cas de no completar les 8 parelles i des del primer classificat convocat, no es farà jugar la ronda: “BYE”.
El temps d’escalfament en cada partit serà com a màxim de DEU MINUTS.
El temps de descans entre rondes serà de 60minuts, depenent de les categories a jugar.

Cada partit es jugarà a dos sets i, únicament en cas d’empat a sets, es jugarà un tie-break a 9 punts, sense diferència
de
dos
punts.
Guanyarà
el
primer
que
arribi
a
9
punts
i
supera
la
fase.
El guanyador del tie-break s'anotarà el set per 7-6.
Les parelles que arribin a jugar la final, serà 3 sets jugats. En cas de jugar-se tea-break, es jugarà a 7 punts amb
diferència de dos punts, respectivament a cada set del partit.

RANQUING ABSOLUT
És jugarà fora de les dates en competició de La Lliga de tardor i, de La Lliga de primavera.
Les parelles es podran enfrontar entre elles de manera corresponent a, com a màxim les dues parelles que en
aquell moment les superen en el rànquing absolut. Cada partit jugat amb victòria, permetrà avançar en la
classificació del rànquing absolut i, de la mateixa manera, cada partit perdut farà perdre la seva posició en la
classificació.
Els partits seran convocats pels mateixos jugadors interessats en millorar la seva posició. Els jugadors o
jugadores citen el dia i l’hora, entre les dues parelles classificades. I, realitzar la reserva de la pista trucant al
centre, o reservant-la per web/app.
El material convenient pels partits no està inclòs en la reserva de la pista. El centre està a la vostre disposició en
cas de compra de material.
Els resultats seran comunicats a l’organització. La nova puntuació et permetrà mantenir una bona posició en el
rànquing i participar en darreres edicions com a cap de sèrie o favorit dels PlayOff.
Puntuació
La puntuació únicament suma:
30 punts per partit guanyat.
10 punts per set guanyat.

