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És imprescindible que tots els participants tinguem en compte tots els punts de la 
normativa.  

La lliga és un producte dirigit a tots aquells que tinguin disponibilitat i ganes de jugar. 

IMPORTANT. Ara bé, una persona que tingui ganes de jugar però no té disponibilitat, 
millor que no jugui. Com també, una persona que tingui disponibilitat però no té ganes 
de jugar, tampoc hauria de jugar. RECORDEM QUE NO ÉS OBLIGATORI JUGAR 
LA LLIGA. 

1.PUNTUACIÓ 

1.1 Els partits es disputaran al millor de tres sets.  
Es disputaran 3 sets normals amb  tiebreak al tercer set en cas de que si arribi. 
 
1.2 Si un jugador perd el partit, computarà amb un 1 punt a la classificació i si 
guanya computarà amb 3 punts. En cas de que una jugador no pugui disputar el 
partit perdrà el partit per 6/3 6/3 i només sumarà un punt a la classificació si 
ensenya el justificant mèdic. 

 
1.3 En cas de que al final de la lliga hi hagi empat prevaldrà en primer lloc la 
diferencia de sets, i si en això també s’empata llavors prevaldrà la victòria en 
l’enfrontament directe. 
 

2.FORMAT 

2.1 El format de totes les categories serà format lligueta amb tots contra tots sense 
eliminatòria final. 
 
2.2 Hi haurà diferents categories segons el nivell de cada jugador. 

 
2.3 A cada lliga hi haurà indicat al costat de cada posició les places de descens, 
ascens i promocions. En cas de que no ho indiqui, per defecte, es seguirà amb el 
“dos primers pugen i dos últims baixen” 
De totes formes, un cop acabada la lliga es poden repescar jugadors que han 
baixat si el jutge àrbitre ho considera necessari. 
Els resultats de la lliga primavera 2019 tindran continuïtat amb la lliga de tardor 
2019. 
 
2.4 Cada categoria es tancarà entre 8 i 10 jugadors. Es pot donar el cas de que la 
categoria bronze tingui més jugadors 
 
2.5 El campió del PLAY 1 de MOLLERUSSA farà la SÚPER FINAL amb el 
campió del PLAY 1 de Balaguer. Així successivament amb els altres PLAYS. 
 



*POT HAVER-HI MODIFICACIONS AL FORMAT DEPEN SI VARIA O NO EL 
NÚMERO DE PARTICIPANTS 
 

 

3. PARTICIPACIÓ 
 
La lliga només està oberta a socis del Club o a no socis que venen a l’escola de tennis en 
el cas del Club Tennis Balaguer. Per el que fa al Club Tennis Mollerussa la lliga només 
està oberta a socis. 
 

4.LESIONS 

RETIRADES 

 
4.1 Si un jugador es lesiona i aquest no ha disputat la meitat dels partits (en aquell 
moment que es lesiona) el jugador s’haurà de retirar i no tindrà cap efecte a la 
classificació els partits disputats fins al moment. 

 
4.2 Si un jugador es lesiona i s’han disputat la meitat de les jornades, els partits seran 
guanyats per els altres jugadors que els hi falta jugar per el marcador de  6-3 /  
6-3, i seguirà tenint efecte els resultats que havien fet a les primeres jornades. Si hi ha 
un jugador reserva entrarà en el seu lloc però els resultats no tindran efecte a la 
classificació. 

4.3 Com a molt es pot donar 1 partit per W.O sense justificació mèdica. Al segon 
W.O el jugador causa baixa de la lliga. 
 
 
 
 

5. TERMINI DELS PARTITS 

5.1 Distingirem entre data límit de la jornada, data límit per disputar el partit, finalitza 
la lliga. Els jugadors tindran entre 35 dies i 45 dies per jugar un partit quasi totes les 
jornades menys les últimes que es redueixen els dies ja que s’aproxima el final. 

5.2 Si hi ha lesió o el jugador no hi és durant aquells 35-45 dies,  haurà de donar el 
partit per W.O (6/3 6/3) Norma 1.2 

5.3 El jugador pot preveure els dies en que no hi serà i pot avançar els partits. 

5.5 Si un cop acabat el termini el partit no s’ha jugat, el partit quedarà com a no jugat 
o per mutu acord s’haurà de dictaminar un guanyador. Si no hi ha acord, el partit 
quedarà com a NO JUGAT. El jutge àrbitre mai donarà un guanyador una vegada 
s’hagi arribat al termini. 



5.6 Si un partit no hi ha manera de jugar-lo perquè el rival no pot, s’ha de notificar 
amb temps al jutge àrbitre (mínim 2 setmanes abans de que s’acabi el termini del 
partit) llavors el jutge àrbitre podrà demostrar la poca disponibilitat d’un jugador per 
donar el partit a l’altre jugador. 

5.7 Si es dona el partit per W.O s’ha de donar un cop s’ha acabat el termini límit per 
jugar el partit, no s’acceptarà més endavant, en aquest cas es quedarà com a no jugat. 

5.8 Les situacions en partits difícils es posaran a debat dins el Comitè de Resolució de 
partits que es posarà a debat amb 5 jutges àrbitres externs i es buscarà una solució 
final  

5.9 El temps d’escalfament no pot sobrepassar els 5 minuts. En cas, de que hi hagi 
escola després del partit i aquest no s’ha acabat degut a un començament amb retard, 
no podreu acabar el partit, ja que l’escola té prioritat. 
 

La paraula del jutge àrbitre preval per damunt de la paraula del jugador i de la 
normativa. Aquesta decisió estarà consensuada amb el Comitè de Resolució de 
partits. 
 

5.10 S’ha d’intentar aplaçar el mínim de partits possibles. 
 

5.11 L’aplaçament del partit unes hores abans de l’inici potser causa de W.O. si no hi 
ha una justificació de pes. L’última paraula la tindrà la parella perjudicada. 
 

IMPORTANT. El dia que finalitza la lliga no s’ajornarà sota cap concepte i 
no valdrà cap partit jugat amb posterioritat. 

 
 
 

 

6. LOGÍSTICA  I FUNCIONAMENT 

AVÍS.  EL JUGADOR QUE REALITZA L’INSCRIPCIÓ REBRÀ UNA 
CONFIRMACIÓ AL CORREU! 

6.1 El jugador que guanya el partit serà l’encarregat d’entrar el resultat a 
www.ferplay.cat  Si cap dels dos ho pot fer per el motiu que sigui, li ha de 
comunicar al rival perquè ho faci ell. 

6.2 El whatsapp queda prohibit per comunicar-se amb el jutge àrbitre. La 
comunicació haurà de ser mitjançant trucada o correu electrònic. 
(ferplaysports@gmail.com) 



6.3 L’actualització de resultats i classificacions serà amb dilluns i es realitzarà cada 
quinze dies o cada final de jornada. 

6.4 Els resultats que es passin més tard al dia de l’actualització, es comptarà per la 
següent actualització. 

6.5  Cada jornada s’actualitzaran els resultats d’aquella jornada o anteriors, mai 
posteriors. 

6.6 Es prega puntualitat a la hora de jugar el partit. S’ha de ser respectuós i s’ha 
d’entendre que no només es juga un únic partit. 
 
6.7 Si s’ha arribat al final de l’hora, els següents que entren a jugar decidiran si 
deixen acabar el partit. Sempre i quant, a continuació no hi hagi escola de pàdel. 

 
6.8 La reserva de pistes funcionarà igual que la reserva de partits amistosos. 
 
6.9 El jugador que surt com a primera té l’obligació de posar-se en contacte amb 
els rivals per a confirmar el partit, si aquesta no ho fa, estaria bé que l’altra parella 
hi estigués al damunt. 
 
6.10 El jugador té l’obligació d’anar seguint l’ordre de partits i està pendent dels 
partits que li queden. Sempre pot avançar partits segons el calendari que sap que 
té. 

 

7. SANCIONS 

7.1 Els jugadors que no responguin amb l’obligació de jugar seran AVISATS en 
cas de que sigui la primera vegada, si el jugador es avisat per segona vegada, se 
l’invitarà a que no s’inscrigui a la pròxima edició. 

7.2 A un jugador com a molt, li pot quedar 1 partit sense jugar i sense justificar. 

7.3 Si algú envia el resultat d’un partit sense que aquest s’hagi jugat, estarà 
enganyant a l’organització però aquesta mai hi posarà cap impediment. 

 

8. ALTRES LIMITACIONS 

8.1  L’edat mínima per apuntar-se són 14 anys. 

 

 

 



 

9. COMITÈ DE RESOLUCIÓ DE PARTITS 

S’ha creat un Comitè de Resolució de partits per aquells partits que no hi 
hagi acord entre els dos jugadors. El Comitè el formen dues persones del 
Club Tennis La Serreta, dues persones del Club Tennis Balaguer i una 
persona externa que té el títol de jutge àrbitre nacional. 

El jutge àrbitre exposarà el problema al Comitè i ells dictaminaran sentència. 

Tot i això, hem de tenir en compte que tots som socis del mateix Club i hem 
de posar-hi tots una mica de la nostra part.  

   

LA PARAULA DEL JUTGE ÀRBITRE PREVAL PER SOBRE DE QUALSEVOL 
NORMA ESCRITA ANTERIORMENT 

 

Una vegada llegida la normativa, us podeu sentír afortunats.  

…la millor lliga de tennis de La Noguera i del Pla d’Urgell. 


