NORMATIVA LLIGUETA DE PÀDEL DEL COMPLEX ESPORTIU VALLDOREIX

1. El cost de la lliga per persona serà de 20€ pels socis del Club, de 30€ pels no socis. El preu
inclou: pilotes, llums i premis per guanyadors i finalistes. Aquells que estigueu apuntats en
dues proves (masculí + mixte, o femení + mixte), tindreu 5 euros de descompte en la segona
prova.
2. S’ha de fer el pagament de la lliga en el moment de la inscripció o abans de jugar el primer
partit. De no fer-ho així, la parella no podrà començar la lliga.
3. CATEGORIES : Com a conseqüència del nombre de parelles inscrites i per tal de poder igualar
el nivell de les mateixes, per aquesta lliga, em creat les següents categories :
o MASCULI OR : Estarà format per 5 parelles i jugant una lliga amb un grup únic.
o MASCULI PLATA : Estarà format per parelles que es dividiran en 4 grups A, B, C i D de 4
parelles cadascun.
o MASCULI BRONZE : Estarà format per parelles que es dividiran en 2 grups A i B de 5 parelles
cadascun.
o FEMENI OR: Estarà format per parelles que es dividiran en 2 grups A i B de 4 parelles
cadascun.
o FEMENI PLATA: Estarà format per parelles que es dividiran en 2 grups A i B de 4 parelles
cadascun.
o FEMENI BRONZE: Estarà format per parelles que es dividiran en 2 grups A i B de 4 parelles
cadascun.
o MIXTE OR: Estarà format per parelles que es dividiran en 2 grups A i B de 4 parelles
cadascun.
o MIXTE PLATA: Estarà format per parelles que es dividiran en 2 grups A i B de 4 parelles
cadascun.
4. Les Semifinals i Finals de les diferents categories es disputaran durant la setmana del 15 al
19 de Juliol de 2013, en horaris programats pel Club. Després de disputar les finals es farà:
* Entrega de premis
* Sorteig d’obsequis
* Mojito Party
5. Per qualsevol incidència o consulta us podeu remetre a la Organització via e-mail i tractarem
de respondre-us a la major brevetat.

FASES DE LA COMPETICIÓ:
1ª fase: Lligueta : Del 3 de Juny de 2013 al 14 de Juliol del 2013.
- La organització del torneig s’encarregarà de parlar amb les parelles per tal de proposar una
hora de partit i que es puguin disputar els partits.
- Els partits que no s’hagin disputat abans del 14 de Juliol de 2013 comptabilitzaran com a 0
punts per les dues parelles.
- En cas que una parella pugui justificar que han intentat quedar amb una altra per jugar i no
s’hagi pogut quedar, se’ls hi donarà el partit com a guanyat per 6-0, 6-0.
- En cas de no poder disputar-se un partit pel qual es té una pista reservada, la parella que no
pugui jugar el partit s’haurà de fer responsable i tindrà la OBLIGACIÓ d’avisar al Complex i a la
parella contrincant i buscar una altra data per l’enfrontament. En cas de que aquest partit ,
finalment no s’hagi pogut disputar, s’aplicarà el punt anterior i la parella que SI podia jugar el
partit en l’hora pactada inicialment serà la guanyadora del partit per 6-0, 6-0.
- Els partits d’aquesta fase es disputaran al millor de 3 sets. El set es guanyarà quan una de les
parelles arribi a 6 jocs, sense tie break, podent quedar per exemple 6 a 5. D’aquesta manera
els partits no s’allargaran massa, ja que la reserva de pista serà per 1 hora. En cas d’empat a 2
sets, es disputarà un tie break a 7 punts guanyant el primer que arribi a 7 punts (val el resultat
7-6).
- Els resultats de cada partit s’hauran de notificar al Complex indicant la categoria (exemple,
masculí or, femení, mixte plata…) i els noms dels jugadors, en la setmana que s’han jugat.
- La parella que no hagi jugat un 50% dels partits de la seva lligueta, no podrà participar la
segona fase.
- Puntuació:
* partit guanyat, 4 punts per la parella guanyadora,
* partit perdut al tie break (és a dir, guanyar un set) 2 punts per la parella perdedora,
* partit perdut sense guanyar cap set 1 punt, per la parella perdedora,
* partit no disputat, 0 punts per cada parella.
- La classificació final de la lliga es determinarà en funció dels següents criteris :
* Major puntuació obtinguda per cada parella
* En cas d’empat entre 2 parelles, comptarà el resultat directe entre elles, classificant primer la
que hagués guanyat aquell partit.

* En cas d’empat múltiple entre parelles, comptarà el resultat directe entre elles, classificant
primer la que hagués obtingut mes punts.
* En cas de que encara continues l’empat, es tindrà en compte la diferencia entre el nombre
de sets guanyats i sets perduts.
* En cas de que encara continues l’empat, es tindrà en compte la diferencia entre el nombre
de jocs guanyats i jocs perduts.
* En cas de que encara continues l’empat, La Organització resoldrà el cas de mutu acord amb
les parelles implicades.
2ª fase: Play Off : Es jugarà durant la setmana del 15 al 19 de Juliol 2013
- Els partits d’aquesta fase seran tipus eliminatòries, és a dir, si guanyes, passes a la següent
ronda.
- Les SEMIFINALS es disputaran al millor de 3 sets, disputant tie break a cada set, i en cas
d’empat a 2 sets, es disputarà un súper tie break a 10 punts amb victòria per dos de diferència.
- La FINAL de cada categoria es disputarà al millor de 3 sets, disputant tie break a cada set.

*ASCENSOS
Un cop finalitzat el torneig, es procedirà a pujar i a baixar de categoria segons la classificació
que hagi obtingut cada parella.
D’aquesta manera, els campions masculins, femenins i mixtes de PLATA i BRONZE pujaran a
OR.
Els pitjors classificats de les categories OR masculina, femenina i mixta, baixaran a la categoria
de PLATA.
I per acabar, els pitjors classificats de les categories PLATA masculina i femenina, descendiran a
BRONZE.

CATEGORIA MASCULI OR
- La fase de lligueta atorgarà les posicions a les parelles del 1r al 5è.
Les semifinals les jugaran els 4 primers classificats:
. 1r contra 4t.
. 2n contra 3r.
I Final:
Els guanyadors de les dues semifinals.

CATEGORIA MASCULI PLATA
- La fase de lligueta de cada grup, atorgarà les posicions a les parelles del 1e al 4t.
- Els primers de cada grup es classificaran per jugar les semifinals.
. Guanyador del Grup A – Guanyador del Grup C
. Guanyador del Grup B – Guanyador del Grup D
I Final:
Els guanyadors de les dues semifinals.

CATEGORIA MASCULI BRONZE
- La fase de lligueta de cada grup A i B, atorgarà les posicions a les parelles del 1r al 5è.
- Els dos primers de cada grup es classificaran per jugar les semifinals.
. Guanyador del Grup A – 2n del Grup B
. Guanyador del Grup B – 2n del Grup A
I Final:
Els guanyadors de les dues semifinals.

CATEGORIA FEMENINA OR
- La fase de lligueta de cada grup A i B, atorgarà les posicions a les parelles del 1r al 4t.
- Les dues primeres de cada grup es classificaran per jugar les semifinals.
. Guanyadora del Grup A – 2n del Grup B
. Guanyadora del Grup B – 2n del Grup A
I Final:
Les guanyadores de les dues semifinals.

CATEGORIA FEMENINA PLATA
- La fase de lligueta de cada grup A i B, atorgarà les posicions a les parelles del 1r al 4t.
- Les dues primeres de cada grup es classificaran per jugar les semifinals.
. Guanyadora del Grup A – 2n del Grup B
. Guanyadora del Grup B – 2n del Grup A
I Final:
Les guanyadores de les dues semifinals.

CATEGORIA FEMENINA BRONZE
- La fase de lligueta de cada grup A i B, atorgarà les posicions a les parelles del 1r al 4t.
- Les dues primeres de cada grup es classificaran per jugar les semifinals.
. Guanyadora del Grup A – 2n del Grup B
. Guanyadora del Grup B – 2n del Grup A
I Final:

Les guanyadores de les dues semifinals.

CATEGORIA MIXTE OR
- La fase de lligueta de cada grup A i B, atorgarà les posicions a les parelles del 1r al 4t.
- Els dos primers de cada grup es classificaran per jugar les semifinals.
. Guanyador del Grup A – 2n del Grup B
. Guanyador del Grup B – 2n del Grup A
I Final:
Els guanyadors de les dues semifinals.

CATEGORIA MIXTE PLATA
- La fase de lligueta de cada grup A i B, atorgarà les posicions a les parelles del 1r al 4t.
- Els dos primers de cada grup es classificaran per jugar les semifinals.
. Guanyador del Grup A – 2n del Grup B
. Guanyador del Grup B – 2n del Grup A
I Final:
Els guanyadors de les dues semifinals.

