NORMATIVA LLIGA DE PÀDEL
Normativa de partits:
1/ L’organització enviarà el calendari de partits.
Sent de dilluns a divendres els dies de partit, i els
torns a les 17h, 18h, 21h o 22 h. Si es necessita fer
qualsevol canvi sobre el partit a disputar, es podrà
fer amb un màxim de 48 hores sobre el partit de la
jornada corresponent.
2/ Els partits es jugaran a un temps màxim d’una
hora de joc. S’han d’anar sumant jocs fins a acabar
l’hora. No es jugarà per sets, sinó jocs, amb la qual
cosa el partit acabarà després d’una hora de joc, i
la parella guanyadora serà la que acumuli la major
quantitat de jocs.
3/ En finalitzar el partit la parella guanyadora
haurà d’apuntar el resultat entrant en la seva ÀREA
CLIENT. Si no s’apunta el resultat, es repartiran els
punts (un punt per a cadascuna de les parelles). La
parella que guanyi el partit sumarà 3 punts.
4/ Per poder disputar la lliga, la parella haurà
de seleccionar almenys 6 hores disponibles a la
franja de 21 a 23h. A la franja de 17 a 19h, haurà
de seleccionar com a mínim 6 hores, però no és
obligatori poder jugar en aquesta franja horària.
5/ Si alguna parella no pogués jugar en el dia i
hora fixat, podrà ajornar-ho, sense que això suposi
sanció alguna, previ avís al club per email (padel@
artossportsclub.com ) i a la parella contrincant
amb almenys 48h d’antelació al partit. Disposarà
de la setmana en curs i la següent per disputarho. EN CAS CONTRARI, LA PARELLA QUE VA
AJORNAR EL PARTIT SERÀ SANCIONADA PER
INCOMPAREIXENÇA. Les despeses que puguin
comportar el canvi de dia de partit, seran a càrrec de
la parella que ha sol·licitat l’ajornament del mateix
i se li sancionarà amb la pèrdua de dos punts. Per
a la recuperació de partits, s’habilitarà també els
dissabtes i els diumenges.
6/ Una vegada acabada la primera fase, depenent
dels resultats obtinguts, es mantindrà la categoria,
es baixarà o pujarà. La primera parella de cada
grup pujarà al grup immediatament superior (per
exemple, si m’he apuntat en segona categoria

masculina, i acabo com a primer de la fase de
grups, jugarà la segona fase de grups en la primera
categoria masculina). La parella que finalitzi última
de la fase de grups descendirà a la categoria
immediatament inferior (si la parella estava en
segona categoria masculina, jugaria la segona fase
en la tercera categoria masculina)
Cada categoria disposarà de dos grups de quatre
parelles. Una vegada transcorregudes les dues fases
de grups (amb els ascensos i descensos consumits).
Es jugarà una fase d’eliminació directa on els creus
sortiran determinats per com acabi la parella la
segona fase de grups.
7/ Les DUES fases de grups seran del 25 de
setembre al 17 de novembre i la fase d’eliminació
directa es disputarà la setmana del 20 al 24
de novembre, és a dir els quarts de final. Les
semifinals i les finals es jugaran el DISSABTE 25
de novembre per a totes les categories i nivells.
8/ En cas que una parella hagi efectuat 3 intents
infructuosos per concertar una data de partit i no
ho hagi jugat l’haurà de comunicar a l’organització
del club. Serà l’organització la que decidirà, després
de parlar amb ambdues parelles, la data de joc i,
en cas de no posar-se d’acord es donarà com a
partit guanyat a la parella que hagi comunicat la
incidència.
9/ Cada jornada, des de recepció, s’atorgaran pilotes
NOX per jugar el partit. La parella guanyadora, serà
la responsable de la devolució de les tres pilotes
cedides per jugar el partit. En cas de no devolució,
s’haurà de pagar l’import íntegre del pot.
10/ En cas de possibles conflictes entre parelles i/o
relacionats amb la lliga, us podeu posar en contacte
amb Federico Lluna al 931162118, padel@
artossportsclub.com o deixar nota a la recepció del
centre i ell es posarà en contacte amb vosaltres.
11/ Accepto que la meva imatge pugui ser utilitzada
per part de Gestió Esportiva Artos S.L., per donar
suport visual a la nostra web, xarxes socials,
documentació corporativa i publicitària.
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