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Normativa Lliga Social de Pàdel 
del Complex Esportiu Valldoreix 2019-20
El Complex Esportiu de Valldoreix presenta la Lliga Social de pàdel amb la intenció de 
donar un servei continuo de partits als usuaris i gaudir de la pràctica d’aquest esport.

En el present document s’estableixen una sèrie de normes de funcionament per ga-
rantir el bon desenvolupament de la competició.

Els participants de la Lliga hauran de conèixer, entendre i acceptar el reglament esta-
blert vetllant pel compliment d’aquest mateix i respectant l’ús de les instal·lacions.

L’organització de la Lliga de pàdel vetllarà pel bon funcionament de la competició i els 
jugadors hauran de dirigir-se a aquesta per a la resolució de problemes o qualsevol 
tipus d’incidència.

Per comunicar-se amb l’organització, es posa a disposició dels participants la següent 
adreça de correu electrònic: pol@cevalldoreix.com

1. REQUISITS
Podran participar en la Lliga els jugadors que compleixin els següents requisits 

• Realitzar la inscripció i abonar els costos pertinents per a socis i no socis

• Complir les normes establertes per l’organització

• Tenir un horari de disponibilitat que no sigui reduït.

2. CATEGORIES I NIVELLS
La Lliga de pàdel estarà formada per 3 categories: masculina, femenina i mixta. 
Caldrà ser major de 16 anys per participar a la competició.

Els jugadors faran la seva inscripció a través del mail pol@cevalldoreix.com

Segons el nivell de les parelles que integren cada grup, aquest se situarà a Pri-
mera categoria o a Segona, segons li correspongui.

Al finalitzar la primera etapa hauran ascensos i descensos depenent dels resul-
tats.

3. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA
COMPETICIÓ
La  Lliga social de pàdel tindrà un sistema de rotació de parelles on un cop fina-
litzats els partits de tots els membres d’un mateix grup, es procedirà al recompte 
final de punts i es produiran una sèrie d’ascensos i descensos per playoff, se-
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gons la classificació de les parelles.

• Al finalitzar l’etapa hi haurà una setmana de playoffs on es jugaran els des-
censos i els ascensos. Els primers de Segona jugaran contra els últims de
Primera per un lloc a la Primera Divisió.

Quan es produeixi un empat a punts entre dues o més parelles se seguiran els 
següents criteris en aquest ordre d’importància:

• Average particular (nombre de partits guanyats entre els empatats).

• Diferència entre sets guanyats i perduts entre els empatats.

• Diferència entre jocs guanyats i perduts entre els empatats.

Sempre que sigui possible, també es permetrà la incorporació de noves parelles 
a l’inici de cada rotació.

• Al final de la segona etapa es farà un torneig per decidir els campions de
cada categoria.

4. INSCRIPCIONS I TARIFES
La data límit per a la inscripció a la Lliga de Pàdel serà dilluns, dia 30 de setem-
bre, fins a les 23:00h.

El preu serà el següent:

- Inscripció SOCI: 20e/etapa, 35e/ si es paga les dues etapes al mo 
ment (preu per persona)

- Inscripció NO SOCI: 20e/etapa, 35e/ si es paga les dues etapes al mo 
ment + 5e cada partit per la pista (preu per persona)

* Nota: La Inscripció no serà completa fins a abonar l’import pertinent a la Re-
cepció del club. En cas de retirar-se de la competició no es faran devolucions.

INCLOU:

•  Tracte i atenció personalitzada per cada jornada de Lliga.
• Muntatge de tots els grups de cada jornada i organització de la Lliga.
•  Torneig de final de segona etapa amb fantàstics premis a final de tempora-

da. (primers classificats)
L’únic que s’haurà de fer es venir el dia de partit i jugar.

5. DURACIÓ DELS PARTITS I PUNTUACIÓ
Els partits es disputaran dins de l’horari de pista reservat pels participants des 
de la secció de Lliga. Al final d’aquest temps el partit es donarà per finalitzat en 
qualsevol cas.

Els partits es jugaran al millor de 2 sets de 6 jocs. En cas d’empat a 6 jocs es 
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jugarà un tie-break a 7 punts on caldrà guanyar d’una diferència de dos punts. 
En cas d’empat a un set es disputarà un últim tie-break a 10 punts proclamant-se 
guanyadora la primera parella en arribar a 10 sense diferència de dos.

El sistema de Puntuació és el següent:

• Partit guanyat .........................................................................................4 pt
• Partit perdut ............................................................................................2 pt
• Partit sense acord  ................................................................................. 1 pt
• No Assistència d’alguna Parella  ......................................................0 pt 

* Es considera guanyadora del partit a la parella assistent per 6-0/6-0.

L’arbitratge del partit correra a càrrec dels 4 jugadors, que hauran de tenir la 
voluntat de complir les normatives i evitar discussions.

Els partits es jugaran única i exclusivament a les instal·lacions del Complex Es-
portiu Valldoreix.

6. DIES I HORARIS DE LA COMPETICIÓ
Amb la intenció de facilitar la disputa dels partits, aquests es podran jugar de 
dilluns a diumenge i seran establerts pels mateixos jugadors a través del grup 
de WhatsApp marcat per cada jornada

Un cop iniciada la jornada, els participants disposaran de tota la disponibilitat de 
reserva que vulguin dins d’aquest període .

En el cas que alguna parella no pugui disputar el partit un cop establerta i feta 
la reserva, els capitans de cada parella es posaran d’acord entre ells per fixar la 
nova data i l’hora del partit, encarregant-se d’informar a l’organització del canvi i 
reservant la pista pertinent. En cas de no posar-se d’acord contarà com a gua-
nyat pels que podien jugar.

7. COMUNICACIÓ
Es crearà un grup de WhatsApp per a cada jornada de Lliga per facilitar la comu-
nicació dels participants i la reserva de les pistes.

Un cop finalitzat un partit, la parella guanyadora haurà d’entrar el resultat del 
partit al programa ReservaPlay, dins del seu grup, a la secció de Lliga.

Tota la informació de la competició (partits, horaris, resultats, rànquing...) s’actua-
litzarà automàticament pel programa i estarà a la disposició de tots els jugadors/
es per al seu seguiment a travès de l’aplicació ReservaPlay i també al taulell de 
les instal·lacions del club.

Els comunicats que l’organització hagi de difondre entre els participants seran 
enviats als comptes de correu electrònics dels jugadors/es.
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8. AJORNAMENTS, SUSPENSIONS I SITUACIONS
ESPECIALS
Les parelles no podran en cap cas ANUL·LAR un partit, podran jugar-lo de 
manera excepcional fora de la jornada corresponent, sempre i quan hi hagi una 
explicació raonable. 

En el cas de no haver consens entre participants, l’organització fixarà un dia i 
hora per a la disputa del partit i si algun equip no pot jugar resultarà perdedor 
automàticament.

Un cop l’organització o les parelles han acordat una data i hora per a la disputa 
del partit, s’admetrà una tolerància màxima de 24h per a la suspensió del par-
tit. En cas contrari, es donarà per perdut el partit a la parella que el suspengui, 
excepte en cas d’accident i/o justificació mèdica, sempre sota el vist blau de 
l’organització.

Es fixarà una tolerància màxima de 15 minuts de retard per sobre de l’hora es-
tipulada de l’inici d’un partit. Passat aquest temps, si algun dels jugadors de les 
parelles no s’ha presentat, es donarà per perdut el partit. La parella no presen-
tada quedarà amb 0 punts i es sumaran 4 punts a la parella que s’ha presentat, 
que guanyarà 6-0/6-0.

Si alguna parella no es presenta en més de dues ocasions quedarà automàtica-
ment eliminada de la competició i s’anul·laran tots els resultats disputats per la 
parella.

Per lesió justificada es podrà aplaçar un partit, sempre sota la supervisió de l’or-
ganització. En cas que un jugador/a no pugui seguir disputant la competició, ja 
sigui per lesió o altres motius personals, la seva parella podrà buscar un suplent 
del mateix nivell o inferior.

Tot aquet tràmit haurà de ser comunicat a l’organització.

En el cas de que un partit no es pugui disputar per les inclemències del temps, 
aquest quedarà retardat i es buscarà una nova data per jugar-lo, els participants 
hauran d’anul·lar la reserva i fer-ne una de nova.

Si una parella decideix retirar-se de la competició per qualsevol circumstància, 
s’anul·laran tots els partits i resultats disputats per dita parella.

Els partits no jugats al final d’una rotació puntuaran com a no disputats.

En cas de mal comportament, falta de compromís i incompliment general de 
la normativa i el funcionament d’aquesta Lliga, l’organització es reserva el dret 
d’excloure de la competició, en cas de que fos necessari, a la parella en qüestió.

Aquesta normativa podrà ampliar-se al llarg de la temporada sempre que sigui 
per millorar la competició i augmentar el grau de satisfacció dels participants.
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9. NORMATIVA EXCEPCIONAL DURANT LA 
PANDÈMIA PER CORONARVIRUS
Respecta les indicacions i circulació de persones que el Complex ha creat per a 
la pràctica esportiva.

Respecta la distància de seguretat de 2 metres

Vine canviat i fes ús de mascareta fins l’accés a pista 

Un cop finalitzi el partit, recorda fer ús de nou de la mascareta.

Neteja’t les mans abans de jugar, en finalitzar i durant la pràctica. Es recomana 
portar un guant a la mà no dominant.

No toquis cap element del club durant el teu camí a pista: portes, baranes, 
estructures etc.

Porta la teva aigua de casa per ús individual. No la comparteixis.
 
Neteja la teva pala abans i després de jugar. 

Canvia el grip o el sobregrip en la mida que et sigui possible. 

Intenta jugar amb pilotes noves. Recomanem que cadascú ha de tenir les seves 
i han d’estar marcades. 

Es recomana no canviar de sentit de pista al no disposar de portes als dos 
costats.
 
Evitem la tradicional salutació al final del partit. 

Quan finalitzis el partit, no et quedis al club. 
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PROTECCIÓ DE DADES
Tots els participants, pel fet de formalitzar la inscripció, accepten el present reglament 
i donen el seu consentiment al Complex Esportiu Valldoreix per utilitzar les seves 
dades personals informàticament i via WhatsApp amb la finalitat que els participants 
puguin quedar entre ells i organitzar la competició. D’acord amb el que estableix la 
Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Per-
sonal, els participants podran exercir el seu dret d’accés a les esmentades dades amb 
l’objectiu de rectificar o cancel·lar de forma parcial o total el seu contingut. 

Per exercir aquest dret haurà de sol·licitar-ho per escrit al correu pol@cevalldoreix.com




