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És imprescindible que tots els participants tingueu en compte tots els punts que marca 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 sense 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 3 sets amb PUNT D’OR. 

En cas d’arribar al tercer set es pot pactar un súpertiebreak en el cas de que 

quedi poc temps de pista i hi hagi reserva al darrere. 

1.2. Si una parella perd el partit, comptarà amb 1 punt a la classificació i si 

guanya comptarà amb 3 punts. En cas de que una parella no pugui disputar el 

partit i aquesta no tingui cap justificació de pes, perdrà per 6/3 6/3  i no sumarà 

cap punt a la classificació, sinó ha pogut jugar per lesió haurà de presentar el 

justificant mèdic. Si el partit acaba quedant com a NO JUGAT però no hi ha cap 

motiu de pes que ho justifiqui no sumaran cap punt a la classificació però si no 

es juga perquè les dos parelles estan lesionades sumaran un punt a la 

classificació. 

1.3.  En cas de que al final de la lliga hi hagi empat a punts prevaldrà en primer 

lloc la diferencia de sets i si en això també s’empata llavors prevaldrà la 

victòria en l’enfrontament directe i en el cas d’un hipotètic empat a tres i que hi 

hagi empat als dos paràmetres anteriors es tindrà en compte la diferència de sets 

només agafant els resultats obtinguts de les tres parelles empatades entre elles. 

 

2. FORMAT 

2.1. El format dependrà del número d’inscrits que hi hagi a cada lliga. Els 

formats poden ser els següents:  

Lliga 

Lliga + eliminatòria 

Lliga + enfrontament per posicions. 

2.2. Hi haurà diferents categories seguint el protocol establert en el document de 

Formació de categories  



2.3. Ascensos i descensos estan marcats als quadrants de partits. Poden variar en 

funció de cada grup 

2.4. Les categories variaran de número de parelles en funció de les inscripcions. 

Tot i això assegurem un mínim de 5 partits per parella. 

2.5. Una vegada acabades totes les lligues a cada CLUB els primers de cada 

categoria disputaran una fase eliminatòria per guanyar el SÚPER PREMI 

 

3. PARTICIPACIÓ 

A tots els Clubs la lliga està oberta a SOCIS i NO SOCIS. Els NO SOCIS 

hauran de pagar un plus amb el preu. 

 El preu dels soci serà 15€ i el preu del no soci serà el següent: 

  CT BALAGUER: 15€ + 20€ = 35€ 

 CT MOLLERUSSA: 15€ + 20€ = 35€ 

 SERRETA TC: 15€ + BONUS 35€ 

 

4. LESIONS 

Retirades 

4.1. Si un jugador es lesiona en les primeres jornades (sense haver disputat  més 

de la meitat dels partits) podrà ser reemplaçat per un altre jugador de nivell 

similar i tindrà els mateixos efectes a la classificació.  

El jugador que reemplaça el jugador lesionat haurà de passar la supervisió 

d’un jurat popular. (3 persones a l’atzar d’un mateix Club).  

4.2. Si un jugador es lesiona i no troba parella que els substitueixi que compleixi 

els criteris, i aquesta no ha disputat més de la meitat dels partits (en aquell 

moment que es lesiona) la parella haurà de retirar-se i els partits disputats no 

tindran cap efecte a la classificació. Si troba una parella que no compleixi els 

criteris marcats per l’organitzador podrà acabar de jugar els partits però sense 

tenir efectes a la classificació. 

4.3. Si un jugador es lesiona i s’han disputat més de la meitat de les jornades, els 

partits seran guanyats per les parelles que els hi falta jugar pel marcador de 6/3 

6/3 i els resultats dels partits de les primeres jornades seguiran tenint efecte a la 

classificació. El jugador de la parella que no es lesioni podrà buscar algú per 

seguir jugant els partits encara que aquests no comptin per la lliga. 



4.4. Una parella pot tenir 1 partit no jugat sense justificació, si supera aquest 

número restarà apartat de la competició i si en el moment de la retirada la parella 

ha disputat més de la meitat dels partits quedaran la resta com a perduts amb el 

resultat de 6/3 6/3 i sinó ha jugat més de la meitat dels partits la parella quedarà 

retirada de la lliga. 

5. TERMINI DELS PARTITS 

Hem de diferenciar entre termini del partit i pròrroga del partit. 

 

- TERMINI DEL PARTIT. El temps que hi ha marcat per a cada jornada en 

l’ordre de joc. 

- PRÒRROGA DEL PARTIT. El termini extra que es dona al partit (un 

mes) un cop no s’ha jugat dins del límit per una lesió o altra causa major. 

 

El partit s’haurà de jugar sempre dins del termini marcat a excepció que hi hagi una 

justificació de pes com potser una lesió. 

En cas de que hi hagi un motiu de pes el partit que no es pot jugar tindrà 30 dies per a 

jugar-se que comptaran des del primer dia fora de termini. 

Imagineu el cas d’un partit que no s’acaba jugant dins del termini marcat ni després 

de la pròrroga.  

EXEMPLE. Parella A té marcat un partit contra la Parella B del 6 al 12 de febrer i a 

dia 12 de març el partit no s’ha jugat.  

OPCIÓ 1. Si durant el 6 al 12 de febrer van quedar un o dos vegades i els hi va ploure. 

EL PARTIT QUEDARÀ COM A NO JUGAT. 

OPCIÓ 2. Si durant el 6 al 12 de febrer la parella A estava lesionada. EL PARTIT EL 

GUANYA LA PARELLA B 

OPCIÓ 3. Si durant el 6 al 12 de febrer la parella A no pot jugar. EL PARTIT EL 

GUANYA LA PARELLA B 

 

  

 

 

 

 



6. LOGÍSTICA  

6.1. La parella que figura com a parella local a l’ordre de joc té l’OBLIGACIÓ de 

posar-se en contacte amb la parella visitant durant els primers dies del termini encara 

que aquesta no estigui disponible per jugar. És recomanable que es posi en contacte 

abans de l’inici del termini o el primer dia d’aquest.  

En cas de no fer-ho, la parella visitant un cop hagi passat el termini haurà d’avisar al 

jutge àrbitre i aquest li farà una advertència. Si això torna a succeir el jutge àrbitre haurà 

de prendre mesures al respecte. 

En el cas que la parella local no s’hagi posat en contacte amb la parella visitant i aquesta 

no hagi avisat al jutge àrbitre (just acabat el termini) el partit quedarà com a NO 

JUGAT si passada la pròrroga de temps no s’acaba jugant el partit. 

En el cas de que les dos parelles hagin contactat però el partit no s’acaba jugant dins del 

termini marcat... La parella que figura com a local a l’ordre de joc haurà de notificar-ho 

al jutge àrbitre abans de que finalitzi el termini.  

En cas de no fer-ho, l’organitzador farà una advertència a la parella local. Si això torna a 

succeir l’organitzador haurà de prendre mesures al respecte. 

6.2. Les inscripcions es realitzen a www.ferplay.cat i rebreu un correu de confirmació si 

s’ha fet correctament. En el cas de que la inscripció no s’hagi tramitat correctament el 

jugador/a no podrà ser inscrit a la competició. 

6.3. En cas de que sigui el jutge àrbitre qui es posi en contacte, sempre ho farà amb el 

representant de la parella. 

6.4. L’actualització de resultats i classificacions serà amb dilluns i cada dimarts sortirà 

actualitzat a la web. Normalment s’actualitzarà cada setmana, alguna vegada potser que 

es faci cada quinze dies. 

6.5. A la classificació hi hauran comptabilitzats tots els resultats enviats fins al moment. 

El resultats sortiran tots a la casella dels partits. 

6.6. La reserva de les pistes funcionarà igual que la reserva de partits amistosos.  

CT Balaguer 

En el cas de que juguin un partit dos parelles no sòcies, aquests hauran de posar-se en 

contacte amb secretaria perquè els hi faci la reserva. 

En el cas de que jugui una parella sòcia amb una parella no sòcia, haurà de fer la reserva 

la parella sòcia. 

Serreta TC 

Els no socis s’hauran de treure el bonus de 40 partides i hauran d’utilitzar una partida 

del bonus cada vegada que juguin o podran pagar partida a partida. 

http://www.ferplay.cat/


CT Mollerussa 

Els no socis podran reservar la pista igual que un soci amb el concepte de jugador lliga. 

La llum l’hauran de pagar a part. 

 

7. ADVERTÈNCIES 

7.1. S’advertirà als jugadors que no disposin de disponibilitat per jugar els partits. La 

disponibilitat compta a partir de la tarda i vespre. 

7.2. En el cas de que una parella local no s’hagi posat en contacte amb la seva parella 

pot tenir fins a dos advertències del jutge àrbitre. A la tercera advertència la parella 

perdrà el partit o quedarà exclosa de la competició. 

7.3. Si algú envia el resultat d’un partit sense que aquest s’hagi jugat, estarà enganyant 

al jutge àrbitre i a la resta de jugadors. 

 

8. ALTRES LIMITACIONS 

8.1. Un adult acompanyat d’un menor es poden inscriure sempre i quan l’edat del menor 

sigui major de 14 anys. 

8.2. Si cap dels dos de la parella és major d’edat, l’edat mínima per apuntar.se són 16 

anys. 

*S’estudiarà cas per cas. 

9. COMITÈ DE RESOLUCIÓ DE PARTITS 

9.1. S’ha creat un Comitè de Resolució de partits per aquells partits que no hi 

hagi acord entre les dues parelles. El Comitè el formen una persona del Club 

Tennis La Serreta, una persona del Club Tennis Balaguer, una persona del Club 

Tennis Mollerussa 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 

sentir afortunats. 

…la millor lliga de pàdel de La Noguera, Les 

Garrigues i el Pla d’Urgell!!! 

 

 

 

 

 

 

  


