
REGLAMENT “TOCADES PEL PÀDEL” 2018-19 

 

1. Els partits es juguen a 2 sets que es resolen per la mort ràpida. S’adjudica 1 punt per 

partit jugat i perdut, 2 punts per empat i 4 punts per partit guanyat. Els partits no jugats 

es consideren nuls i es posa un zero a les jugadores. Els partits guanyats per WO 

sumaran 3 punts. 

2. La parella “Tocades pel Pàdel” inscrita en el calendari en primer terme és la responsable 

d’avisar la parella contrincant,  per posar-se d’acord amb el dia i l’hora. També té 

l’obligació de portar les pilotes i encarregar la pista. 

3. Els partits s’han de jugar de dilluns a diumenge. Les dues parelles contrincants convenen 

el dia i l’hora. 

4. En el cas que una parella hagi intentat reiteradament quedar amb la parella contrincant 

sense èxit, podrà aplicar WO sempre d’acord amb la junta. 

5. Es donarà per perdut un partit per abandonament de pista. 

6. Si han transcorregut 15 minuts de l’hora indicada per començar un partit, i la parella 

contrincant sense causa de força major, no s’ha presentat es pot aplicar WO. 

7. En acabar els partits, és obligatori apuntar els resultats a la butlleta, signar-la 

correctament i anotar el dia que s’ha jugat el partit. 

8. En cas que es detectin “possibles irregularitats” d’algun partit que no s’ha disputat, es 

durà a terme la corresponent investigació; si això queda demostrat, la junta posa un zero 

a les dues parelles. 

9. En cas d’empat a punts al final del campionat, queda 1ª classificada la parella que hagi 

guanyat més jocs entre elles. 

10. Si una parella es retira voluntàriament, o no juga com a mínim un 70% dels partits abans 

de finalitzar el campionat, s’anul·laran tots els resultats, partits i punts guanyats. 

11. En iniciar la temporada “Tocades pel Pàdel”, les parelles es col·locaran al grup que la 

Junta cregui més oportú. 

12.  La Junta es reserva el dret d’excloure a una parella de la competició si la seva mala 

conducta així ho aconsella. 

13. La Junta es reserva el dret a fer qualsevol modificació de reglament. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE JOC 

 

El sistema de joc serà del tipus “lligueta”, de totes contra totes.  

Un cop finalitzats els partits de la primera fase, les primeres 3 o 4 parelles classificades (segons 

el grup) pujaran al grup immediatament superior, i les 3 o 4 últimes classificades baixaran al 

grup immediatament inferior.  

La segona fase també consistirà en una “lligueta” per grup, amb el sistema de totes contra totes.  

Les quatre primeres de cada grup, un cop acabada aquesta segona fase, passaran a jugar les 

semifinals. 

Les finals, com cada any, es jugaran el dia del sopa.  

 

 

 

TIE BREAK O MORT RÀPIDA 

 

La primera parella que sumi 7 punts amb un marge de 2, s’anota el joc i el set; en cas d’igualtat 

s’allarga el joc fins a aconseguir aquests marge. La jugadora a qui correspongui a servir ho fa pel 

primer punt i la seva contrària serveix pels punts dos i tres; a partir d’aquí, cada parella serveix 

alternativament per dos punts consecutius fins a decidir el joc i el set. 

 

Els serveis es fan a partir del primer punt i s’alterna des dels quarts dret i esquerre, començat 

pel dret. Les parelles canvien de costat cada sis punts, i també en acabar el “ Tie Break Game”. 

 

En el cas que es procedeixi a jugar un altre set, començarà a servir la parella que ha restat el 

primer punt del Tie Break. 


