NORMATIVA LLIGA SOCIAL DE PÀDEL
CNCALDES 2021
Inici i final
●
●
●
●

La lliga començarà el proper dia 18 de Gener i acabarà el 19 de desembre amb el
MÀSTER FINAL.
Parada estiuenca en el mes d’agost.
Inscripcions PER PARELLES fins al 31 de desembre de 2020 a eabella@cncaldes.cat
Inscripcions limitades per ordre d’inscripció.

Funcionament
●
●
●

La lliga es dividirà per nivells de vuit parelles i en dues línies bessones anomenades “A”
i “B”.
Hi haurà dues Categories MASCULINA I FEMENINA, que es dividirà per diferents nivells
de joc.
Aquesta distribució generarà mini-lligues o fases de set partits i en acabades, les
parelles canviaran automàticament de nivell i de línia, o no, depenen de la posició en
què quedin. Així doncs en cada nivell:
o
o
o
o
o
o
o
o

●

Els primers pujaran únicament de nivell.
Els segons pujaran de nivell i canviaran de línia.
Els tercers pujaran únicament de nivell
Els quarts no es mouran.
Els cinquens canvien de línia
Els sisens baixaran únicament de nivell
Els setens baixaran de nivell i canviaran de línia.
Els vuitens baixaran únicament de nivell

Existeixen dues variacions a aquestes regles automàtiques:
o Nivell 1 de les dues línies:
▪ El primer no puja de nivell i no canvia de línia.
▪ El segon no puja de nivell, però si canvia de línia.
o Últim nivell:
▪ El cinquè no baixa de nivell i tampoc canvia de línia.
▪ El sisè no baixa de nivell, però ho fa de línia.

●

La lliga es dividirà en 5 fases i un Màster Final:
o
o

La fase és el termini de temps mínim en què pot estar apuntada una parella.
Les entrades i sortides de parelles, a la lliga, es faran en el canvi de fases i
absorbint els diferents canvis de posicions, nombre de parelles etc., en els
nivells tie-break, si fos necessari per a un excés de parelles, o fent pujar als
tercers per baixes puntuals.

o

Les fases seran normalment de set setmanes i set partits:
▪ 1a Fase: 18 de Gener al 7 de març.
▪ 2a Fase: 15 de Març al 30 de Abril
▪ 3a Fase: 10 de maig al 25 de juny
▪ 4a Fase: 1 de juliol al 30 de setembre.
▪ 5a Fase: 4 d’octubre a 19 de novembre.
▪ Màster Final: del 29 de novembre al 19 de desembre.
La duració de les fases o dates poden variar si l’organització ho considera
necessari pel bé de la competició.

o

●

●
●

Acabada la fase regular de la lliga, que serveix per crear un rànquing de la lliga, es farà
el Màster de la Lliga, confeccionat amb aquest rànquing i on quedaran definides les
posicions finals.
El Màster es jugarà del 29 de novembre al 19 de desembre i un cop finalitzat es farà
l’entrega de premis.
El MÀSTER es farà per nivell i categoria i per tant hi haurà un guanyador de cada nivell
i categoria.

Quadre de joc
Es farà un partit per setmana fins a complir amb tots els enfrontaments possibles d’entre les
parelles d’un mateix nivell i línia.

Normativa de competició
●
●
●

Els partits es jugaran al millor de tres jocs. En cas d’empat a un es disputarà un
SUPERTIE-BREAK a 10 punts per a desempatar.
L’organització estipula que la reserva per jugar cada partit sigui d’1,5 h, temps suficient
per finalitzar el partit amb normalitat.
En cas d’arribar al límit d’una hora i mitja de joc i, per tant, no finalitzar el partit, el
resultat serà el que hi hagi en aquell moment, sense tenir en compte el supertiebreak.
Per exemple: si una parella guanya 1/0 i va 5/4 al segon joc i s’acaba el temps
GUANYA el partit 2/0. Si va 4/5 queden EMPATATS i si van 5/5 guanya el que ha

●
●
●

●
●
●
●
●

●

guanyat el primer set 1/0. En cas que s’acabi el temps en el supertiebreak el resultat
serà d’empat sigui quin sigui el resultat del supertiebreak no finalitzat.
PER TANT, ES PODRAN EMPATAR PARTITS
Cada parella obtindrà un total de 3 punts per partit guanyat, 1 punt per partit perdut i
2 punts per partit empatat.
S’aplicarà W.O. si:
o Una parella no es presenta a un partit amb data i hora fixada, sense marge de
temps, 24 h.
o La parella que rep un W.O. perd el partit per 6-0, rebrà una puntuació de -1 en
la seva classificació.
A principi de cada fase es marcarà un horari de CADASCUN dels partits a jugar per
totes les parelles amb la PISTA RESERVADA.
Tots els partits de la competició no es podran moure 24 hores abans, per cap dels
jugadors de les dues parelles.
Els jugadors han de notificar el resultat a RECEPCIÓ només finalitzar el partit per tal
que puguin actualitzar la classificació.
EL CLUB NO TE L’OBLIGACIÓ de confirmar partides ni trobar nous horaris.
La parella que no compleixi amb les 24 hores de marge per moure l’horari d’un partit
de forma reiterada per dues vegades perdrà un nivell al termini de la fase. A la tercera
reiteració serà expulsat de la lliga.
Mai s’ajornaran partits, sense una data consensuada per les dues parelles i
comunicades al Club, dins dels marges indicats. Si el partit ajornat sense data nova, no
es juga en els terminis de la fase en joc, el resultat serà de – 1 punt per les dues
parelles i – 6 jocs per cadascun.

Puntuació
Per la classificació de la fase, es donaran 3 punts per partit guanyat, 1 per perdut i 2 per partit
empatat.
Pel Rànking de la Lliga, que determinarà les posicions pel Màster Final, s’hauran de multiplicar
els punts guanyats per partit pels següents factors:
Fases de lligueta i Màster:
●
●
●
●
●
●

Nivell 1 factor 15
Nivell 2 factor 13
Nivell 3 factor 10
Nivell 4 factor 7
Nivell 5 factor 5
Nivell 6 factor 3

Els punts del rànquing caduquen als 12 mesos.

Baixes
Baixa voluntària: haurà de comunicar-se a eabella@cncaldes.cat abans del termini de la fase
anterior en què es vol causar baixa. En cas de retirar-se per voluntat pròpia, sense haver
acabat tots els partits de la fase:
● Tots els partits de la fase constaran com a W.O.
● No es retornaran els diners d’inscripció de la fase en cap cas.
Baixa per lesió: haurà de comunicar-se a eabella@cncaldes.cat abans del següent partit. Els
partits jugats no tindran variacions i els punts guanyats seran vàlids.
Per canviar de parella per lesió, l’afectat haurà de comunicar al grup de WhatsApp del grup
de lliga corresponent i l’organitzador de la lliga. Exposat el canvi del jugador indicant el
jugador lesionat i el jugador que el reemplaçarà, començarà un termini de tres dies en els
quals s’haurà d’aconseguir la unanimitat dels rivals per accedir a aquest canvi i que els punts
aconseguits siguin vàlids. Durant aquesta fase, els punts aconseguits es sumaran al rànquing
del jugador lesionat.
En tots els casos el Club no pot assegurar mantenir el nivell.

Costos
El preu per fase per SOCIS serà de 15 € per jugador, el cobrament serà domiciliat, la pista serà
gratuïta i els jugadors pagaran la llum, si és necessari, amb els preus vigents.
El preu per participar en la lliga per NO SOCIS serà de 20€ per jugador en un pagament únic en
el moment d’inscripció, que es podrà pagar en efectiu o targeta. La pista es cobrarà a un preu
especial de 7,50 €/partit ( 1,5 h) i els jugadors pagaran la llum, si és necessari, amb els preus
actuals.
El Club regalarà un pot de boles HEAD per fase per parella.
ALTRES TEMES.
●

Informeu a eabella@cncaldes.cat de qualsevol dubte o irregularitat durant el
campionat.
És necessari que descarregueu l’aplicació mòbil totalment gratuïta (CNCALDES RESERVAPLAY)
Aquí teniu els enllaços per la descàrrega de l’APP, un per Android i un altre per Iphone.
Haureu de registrar-vos un cop us descarregueu l’APP.
ANDROID
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softneos.cncaldes
IOS (Iphone)
https://apps.apple.com/es/app/cn-caldes-la-font/id1457238848

●
●
●

L’organització es reserva el dret a fer les modificacions necessàries en els ordres de joc
i nivells, sempre pel bé de la competició.
Tots els jugadors inscrits han d’estar registrats al nostre programa de gestió
RESERVAPLAY per tal de poder inscriure’ls a la lliga.
En aquesta aplicació podreu veure la classificació de la lliga i l’agenda/calendari dels
vostres partits.

CNCALDES, FONT DELS ENAMORATS
24/10/2019

