
REGLAMENT LLIGA D'HIVERN 2021-22 
èLa lliga comença el 18 de novembre  i acabarà el 13 de març. 
èLes eliminatòries finals es jugaran les dos següents setmanes. 
èLa normativa de classificació i de les fases dels grups està especificada a la pàgina 
d’informació de la lliga i grups.  
èEls partits es jugaran a 2 sets, que s'hauran de jugar en 1 hora de pista. Si no és possible 
acabar el segon set (s'acaba l'hora i no hi ha pista disponible) el resultat final del segon set 
serà l'establert fins aquell moment i guanyarà el set el que hagi acabat per damunt el 
marcador. (exemple: 6/3 4/3). Per tant és important no utilitzar gaire temps en 
l’escalfament. Només puntuen els dos primers sets, NO es pot fer tie-break ni tercer set. A 
les semifinals i finals serà obligatori reservar 1,5 Hores i hi haurà super-tie break en cas 
d’empat. Les finals no hauran de pagar pista. 
èEs puntuaran: partit guanyat: 4 punts, partit empatat: 2 punts, partit perdut :1 punt.  
èPartit o jornada no jugada: -1 punt. 
Al finalitzar cada partit s'han de personar a recepció almenys 1 membre de cada parella a 
donar i anotar el resultat. 
èLes pilotes i la pista van a càrrec dels jugadors. A la lliga d’hivern totes les pistes es 
cobraran a preu de soci. 
èEls contactes de totes les parelles dels respectius grups estaran penjats al taulell de la 
recepció del club i no es penjaran a la web ni a la xarxa social del club. També es poden 
demanar els necessaris en el telèfon del club. Aquest any s’ha intentat tenir absolutament 
tots els contactes dels participants per donar la possibilitat de fer grups de whatsap per a 
cada partit i que sigui més fàcil i ràpid posar-se d’acord. Tot i així esperem que tothom hi 
posi de la seva part per tenir el màxim de flexibilitat possible en l’horari. 
èRecordeu que teniu el servei de reserva web de pistes del foment d’esports per agilitzar 
el tràmit. Intenteu no reservar les pistes abans d’acordar l’horari amb l’altre parella  i que 
només faci la reserva una de les 4 persones per evitar que ens quedi cap pista buida per 
equivocació. Així mateix si qualsevol partit es suspèn o es canvia d’horari és obligatori 
anular la pista el més ràpid possible i deixar-la lliure. 
èEls partits de les jornades estan estrictament marcats i no és possible jugar cap partit fora 
dels dies marcats amb cada enfrontament per no sobrecarregar les pistes. Com a 
excepció es podrà avançar algun partit per causa justificada (viatge llarg...) notificant-
t’ho a l’organització. En el cas de lesió també s’haurà de notificar per tal de tenir la 
possibilitat que recuperar alguna jornada que no s’hagi pogut disputar. En cas 
d’abandonar partit per lesió, es perdrà el set que s’abandona i es donarà el partit per 
perdut si s’abandona en el primer set (ex: si es guanya primer set i abandona al segon, el 
resultat és empat). En cap cas es pot recuperar partit o acabar la part de partit restant un 
altre dia. 
èPer la supervisió de la lliga, seguiment de partits, seguiment de resultats, dubtes sobre el 
reglament i notificació de qualsevol cosa respecte la lliga 
(lesions , etc...) podeu fer-ho al telèfon 646334655 (Roger 
Segalés), via whatsapp també. 
 
Esperem que gaudiu d'aquesta competició. 
Salut i bon pàdel!     


