NORMATIVA LLIGA SOCIAL PADEL CT MONTNEGRE 2013
Només podran participar els socis del club al corrent de pagament
És obligació dels participants de conèixer les normes de la Lliga Social.
Tota situació no prevista en la present Normativa serà resolta per l'Organització, adquirint la
mateixa, el caràcter de Resolució amb igual força de les Regles aquí enumerades.
L'Organització es reserva el dret d'efectuar les excepcions que consideri justes i oportunes al
present reglament.
Els participants, accepten explícitament que es comuniqui el seu telèfon mòbil i adreça mail als
jugadors contra els quals ha de competir
Aquest torneig servirà per la creació del rànquing del club
1.
ORGANITZACIÓ DEL TORNEIG
1.1.
La Lliga es disputarà des de Novembre 2013 fins al mes Gener 2014
1.2.
La forma de joc serà de la següent manera:
Fase Grup:
Pel sistema de grups, tots contra tots (ROUND ROBIN), lliga per punts.
Fase Final: Sistema de Play off (eliminatòria directa)
Es tindran en compte els resultats del social anterior, a l'hora de confeccionar els
grups inicials
•Per a la Fase Final es classificaran totes les parelles de cada grup, les quals conformaran el
quadre definitiu. segons la classificació prèvia de la Lliga i
que es resoldrà en una setmana com un torneig open.
1.3.
Els partits es disputaran a 2 sets, en cas de un set iguals, el 3r set es definirà amb un tiebreak normal a 7 punts. En el cas d'empat a 6 en algun set, sempre es desempatarà amb un
TIE-BREAK.
si el partit no es resol en una hora i no és possible seguir en la pista perquè hi ha altres
parelles esperant, la resta del partit haurà de finalitzar-se dins dels dies marcats. Cas contrari
valdrà el resultat que hi hagués en el moment de l'ajornament
1.4.
SISTEMA DE PUNTUACIÓ:
•PARTIT GUANYAT:3 PUNTS
•PARTIT PERDUT (3 Sets): 2 PUNTS
•PARTIT PERDUT (2 Sets): 1 PUNT
1.5.
SISTEMA DE DESEMPAT:
1-Punts
2-Diferència de jocs
3-Nombre de partits jugats
4-Sorteig
1.6.
PREMIS:
Rebran premis els primers i segons de cada categoria. El lliurament de premis es
realitzarà al finalitzar el torneig, amb un sopar que es pagarà a part

1.7.
Si una o més parelles abandona el certamen abans de la finalització del mateix, s'aplicarà la
Llei del walk-over (W.O.) per a tots els partits que li restin jugar, atorgant al rival els punts del
partit i un resultat de 2-0 (6/0-6/0)
1.8.
REEMPLAÇAMENT DE JUGADORS I/O PARELLES
L'organització tindrà la facultat per reemplaçar a un jugador o una parella si aquests
abandonen el torneig. El jugador o la parella que ho reemplaci ho farà amb la mateixa
quantitat de punts que el que s'ha retirat.
Si un participant d'una parella es retira per raons mèdiques, el jugador que el substitueixi
haurà de tenir un nivell similar al del substituït, el qual serà aprovat per l'organització.
1.9.
DIES I HORARIS DE JOC
• Els partits de cada jornada, seran publicats una setmana abans en la cartellera del club, i a
més, s'enviarà per correu electrònic.
• Els horaris per jugar els partits de cada jornada, hauran de fixar-se de mutu acord entre les
parelles i estaran compresos entre el Divendres de la setmana corresponent i el Dilluns
següent.
• Per jugar el partit, s'haurà de demanar pista tal com marca la normativa general del club.
• No es podran ajornar els partits corresponents a cada jornada fora dels dies previstos, si no
és per algun tema excepcional que l'organització haurà d'acceptar
• Si no pot jugar-se el partit perquè cap de les parelles pot disputar-ho, ambdues obtindran 0
punts, Però si una de les parelles pot jugar-ho i l'altra no, a aquesta última se li donarà el
partit perdut per WO i el resultat serà 0-2
• En cas de pluja, les parelles hauran d'acordar una nova data per disputar el partit
IMPORTANT: PERQUÈ LA LLIGA FUNCIONI CORRECTAMENT, NECESSITEM LA
COL·LABORACIÓ DE TOTS ELS PARTICIPANTS RESPECTANT ELS DIES I HORARIS DE
JOC.
1.10
TOLERÀNCIA D'INICI DE PARTITS
Els jugadors comptaran amb 15' de tolerància per començar el partit a partir de l'hora
estipulada. Vençut aquest termini el jugador o la parella que no es trobi en la pista per la
disputa del partit, sense previ avís i per causa justificada, se li donarà el partit per perdut per
W.O., i el resultat del mateix serà de 2 a 0.
2.
OBLIGACIONS DELS JUGADORS
2.1. ABANS DEL PARTIT
•Tots els participants, abans de jugar la primera jornada, hauran de tenir abonada la inscripció
a la Lliga Social 2013.
El preu de la inscripció és de 5 euros si participa en una sola categoria; si s'inscriu en 2
categories el preu és de 10 euros.
Formes per realitzar el pagament: en efectiu en la recepció del club
• Tots els participants, abans de cada partit, hauran de passar per recepció perquè li
comuniquin la pista en la qual jugarà.
• Els jugadors posaran les pilotes per disputar el partit

2.2. DESPRÉS DEL PARTIT
•El guanyador del partit serà el responsable de passar per la recepció del club i anotar el
resultat en la fulla corresponent
•El guanyador del partit podrà comunicar el resultat del partit a través d'un correu electrònic a
l'adreça de la lliga. Per a major seguretat els recomanem que facin aquest últim punt per
evitar errors.
3.
COMUNICACIONS
Les comunicacions amb l'Organització podran realitzar-se mitjança’n correu electrònic a:
socialpadel2013-gmail.com ó tel 657.511.924 (Jesús)

