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NORMATIVA LLIGA DE PÀDEL 2017-2018 
 
 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ  
- Ser soci del Cercle Sabadellès 1856 
- Modalitats de competició: Masculí,  Femení o Mixta. 

 
PREU INSCRIPCIÓ 
- El preu de la lliga és de 32€ per jugador/a i inclou un joc de pilotes, samarreta, tovallola, trofeu 

guanyadors/es i pica-pica a l’entrega de premis. 
  
ALTES I BAIXES 
- Per a poder mantenir l’estructura de grups de 4-6 parelles, les noves altes seran incorporades en el 

moment que l’organització cregui més oportú, a l’inici d’una nova fase. 
- Primerament es tractarà de cobrir les baixes amb les noves incorporacions per nivells. 
- IMPORTANT | Les baixes per lesió hauran de ser notificades per escrit a la Recepció del Club. 

 
COMPETICIÓ 
- Lliga per fases amb grups de 4 o 6 parelles i un sistema d’ascensos i descensos per fase.  
- Sistema d’ascensos i descensos segons nombre de parelles: 

o Grups de 4 parelles: la parella guanyadora de la fase pujarà dos grups, la segona classificada 
pujarà un grup, la penúltima classificada baixarà un grup i l’última baixarà dos grups.  

o Grups de 5 o 6 parelles: el tercer i/o quart classificat es mantindran en el mateix grup. El 
cinquè baixarà un grup i el sisè baixarà 2 grups. 

o Normativa Grup 1: 
 En el cas de 4 parelles, la segona i la tercera parella classificada baixaran un grup i l’última  

baixarà dos grups. 
 En el cas de 5 parelles, la segona es mantindrà, la tercera i la quarta baixaran un grup i 

l’última dos grups. 
 En el cas de 6 parelles, la segona i la tercera es mantindran, la quarta i la cinquena 

baixaran un grup i l’última dos grups. 
- Els partits es jugaran només una hora a 2 sets. Cada set s’acaba en arribar a 6 sense diferencia de 2 

jocs ni tie break (6-5 set finalitzat). En el cas que passi una hora i el partit no hagi acabat, comptarà el 
resultat del moment (si després les parelles volen pel seu compte acabar un altre dia ho podran fer, 
sempre dintre de la fase corresponent). 

 
SISTEMA DE PUNTUACIÓ 
 

RESULTAT PUNTUACIÓ 

Partit Guanyat 3 punts 

Partit Perdut 1 punt 

Partit Empatat 2 punts 

 
- En cas d’empat a punts entre dues parelles, decidirà el partit jugat entre ells.  
- Si hi ha més de dues parelles implicats, se sumaran els sets a favor. En cas d’haver-hi un altre empat, 

se sumaran els jocs a favor i en contra  
 
PARTIT NO JUGAT 
- En cas d’un partit no jugat, al final de la fase, l’organització donarà el partit per no disputat i no donarà 

punts a cap jugador. 

- EL JUGADOR QUE FACI WO SENSE JUSTIFICACIÓ OBTINDRÀ LA PENALITZACIÓ DE -1 PUNT. 
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BAIXES PER LESIÓ 
- En el cas que acabi el període d’una fase i una parella que estigui de baixa per lesió hagi jugat en 

aquesta fase acabada un mínim d’1 partit, es donarà la resta de partits per guanyats a les altres 
parelles contrincants i perduts a la parella lesionada. 

- Una baixa per lesió que sigui a mig o llarg termini pot suposar el canvi del jugador/a lesionat de la 
parella sempre que l’altre/a jugador/a que substitueix no estigui jugant la lliga en la mateixa categoria 
(masculí, femení o mixta). 

- Les baixes per lesió hauran de ser notificades per escrit a la Recepció del Club o a través de l’app. 
 
ENTREGA DE RESULTATS 
- Una vegada acabat el partit, les dues parelles hauran d’introduir i validar el resultat a l’APP. 
- Si una de les dues parelles no es presenta al partit i no avisa als oponents, el guanyador del partit serà 

la parella que s’ha presentat. La parella que sí que s’ha presentat haurà de fer acte de presència a la 
Recepció del Club. 

- Si hi ha dues parelles que no es posen d’acord en el dia i l’hora per a jugar un partit ajornat, el jutge 
àrbitre serà el responsable de marcar dia i hora de joc.  

 
HORARIS I PARTITS 
- Els partits es podran disputar de dilluns a diumenge. 
- Es podrà reservar pista amb 48 hores d’antelació, però només hi haurà dues pistes per a tal fi (pista 6 i 

7). Per jugar divendres NO es pot reservar amb 48 hores, només el dia anterior. 
- Els caps de setmana i festius no hi haurà reserva de pistes. 
- Tots dos jugadors tindran la mateixa obligació de trucar o avisar a la parella contrincant. 

 
INICI DE LA LLIGA 
- Començarà el 23 d’Octubre. 
- Els jugadors tindran les següents s setmanes per jugar cada fase: 

o 1a fase – Del 23 d’octubre  al 26 de novembre (6 setmanes) 
o 2a fase – Del 28 de novembre al 14 de gener (7 setmanes) 
o 3a fase – Del 16 de gener  al 24 de febrer (6 setmanes) 
o 4a fase – Del 26 de febrer  al 8 d’abril (6 setmanes) 
o 5a fase-   Del 10 d´abril al 13 de maig (5 setmanes) 
o 6a fase –  A partir del 15 de maig/juny. Quadres de 16 jugadors/es per eliminatòries, quadre 

principal i consolació. Dels quadres per eliminatòries sortiran els guanyadors/es de les lligues 
2017-2018. Es jugarà com a mínim 4 partits, ja que es classificarà de l’1 al 16 de cada quadre. 

 
INFORMACIÓ DELS RESULTATS 
Podeu consultar els resultats al web de la Lliga de Pàdel (lligues.cerclesabadelles.cat) i a la nova APP. 
 
SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS 
Els jugadors que desitgin formalitzar qualsevol consulta o suggeriment, podran fer-ho per correu electrònic 
a javier@cerclesabadelles.cat 
 

- Jutge àrbitre de les lligues | Javier Conde 
- Comitè | Xavier Santos, Alfons Rodriguez, Anna Rovira  
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