NORMATIVA TEEN PADEL LEAGUE
Del 15 de febrer al 13 de Març 2021
1. DESCRIPCIÓ:
Es tracta d´un torneig de pàdel juvenil sistema Lliga + Play Off Final ( Fase final) per
a socis i no socis.
La durada de la lliga serà entre un mes i un mes i mig. Començant el 15 de febrer I
finalitzant el 13 de març ( fase lligueta). Amb una possible prorroga si les condicions
climatològiques o altres de rellevant importància, no acompanyessin.
L´horari de joc el pactaran les dues parelles per programar el partit. El club facilitarà
uns amplis horaris de disponibilitat de pistes perquè es puguin disputar els partits
de lligueta.
L´objectiu es fomentar el joc entre jugadors/ es d´edat i nivell similar.
Cada jugador/ a haurà d´apuntar-se amb una parella, i aquesta estarà enquadrada
en un grup ( mínim 4 parelles per grup), on jugaran totes contra totes.
Hi haurà una lliga Masculina i una lliga femenina.
2. INSCRIPCIÓ
Dirigida a nois/noies entre 16 i 25 anys. Socis i no socis.
Cada jugador/ a s´ha d´apuntar amb una parella.
Cal formalitzar la inscripció a la recepció del club entre el 3 i el 10 de febrer 2021.
Últim dia per inscriure´t dimecres 10 de febrer 2021 a les 20h.
La fase lligueta serà del 15 de febrer al 13 de Març i la fase final pendent de
confirmar.
Preu inscripció socis/es: 8€ i no socis 10€.
Preu de la pista és de : 2€ / jugador soci i no soci + 1€ llum si és necessari.
Places limitades
3. CATEGORIES/ NIVELLS
Categoria masculina i femenina ( lligues independents)
Masculí: Alt/ Mig/ Iniciació
Femení: Mig/ iniciació.

4. FORMAT
El format en totes les categories serà format lligueta amb tots contra tots i fase final
eliminatòria contra el millors classificats de cada grup segons nivell.
Es farà un quadre eliminatori segons nivell l’últim diumenge del torneig. Mes
endavant us informarem de la data exacte.

5. PARTITS (ORDRE DE JOC)
Els partits els organitzaran les parelles del mateix grup. A cada grup se´ls hi
facilitarà les dades de tot el seu grup ( parelles, contactes, correus….) perquè puguin
quedar entre ells, ja que els horaris de joc els posareu vosaltres mateixos.
Es tracta de quedar amb l´oponent i trobar l´hora que va millor per fer partits. Les
parelles s´encarregaran de reservar pista per l´aplicació, telèfon o
presencialment.
L´horari per realitzar els partits serà:
De dilluns a dijous: De 9 a 17h.
Divendres: De 9 a 21h
Dissabtes i Diumenges: De 15 a 21h.
No es poden realitzar partits de la lligueta fora d´aquest horari.
6. LOGISTICA I FUNCIONAMENT
Un cop acabat el partit és obligatori apuntar els resultats a la butlleta i omplir-la
correctament. També un jugador de cada parella haurà de signar per tal de validar
el resultat.
Les butlletes no degudament complimentades es consideraran nul·les.
A la pàgina web trobareu els resultats actualitzats.
7. PUNTUACIÓ
• Els partits es jugaran a dos sets, amb tie break a 7 a cada un d´ells.
• En cas d´empat a un sets, no hi ha tercer set. Es reparteixen els punts
• Partit guanyat 4 punts
• Partit perdut 1 punt
• Partit empatat 2 punts
• Partit no jugat dona 0 punts a cada parella.
En cas d´empat entre dues parelles de la lligueta, es valorarà primer l´enfrontament directe
entre ells.
En cas de triple empat es contaran els jocs guanyats contra el jocs perduts. La parella amb
el total de mes jocs guanyats passarà a la següent fase.
8. RETIRADA O LESIÓ
• Si uns jugador de la parella es lesiona abans de començar la lligueta, podrà ser
reemplaçat per un altre jugador de nivell similar.
•

Si un jugador es lesiona i s´han disputat mes d´un partit, els partits seran
guanyats per les parelles que els i falta jugar per el marcador de 6/3 6/3 i el
resultat del partit de la primera jornada tindrà efecte a la classificació. El jugador
de la parella que no es lesioni podrà buscar algú per seguir jugant els partits
encara que aquests no comptin per la lliga.

9. SITUACIONS EPSECIALS
• Una parella que no es presenti a jugar el partit acordat sense previ avís( sempre
que es pugui demostrar que han quedat), perdrà el partit per WO., el resultat
serà considerat com a 6/0 6/0 i la parella que no s´ha presentat obtindrà 0
punts.
• La parella que s´ha presentat haurà de anotar la incidència i l´ organització
decidirà si posa WO després de parlar amb les dues parts.
• Si es detecta alguna acció de “ mala fe” per part d´alguna parella ( no voler jugar
algun partit intencionadament), l´ organització podrà aplicar WO sempre i quan
ho consideri oportú.
• Si una parella es retira voluntàriament, s’anul·laran tots els resultats, partits i
punts guanyats.
• L´organització es reserva el dret a modificar el reglament en el moment en que
es consideri oportú per tal d´aclarir conceptes i millorar el funcionament.
• Es donarà per perdut un partit per abandonament de pista.
• Qualsevol suggeriment o dubte el podeu fer arribar a l´organització. Maite Vila.
• E-c: padel@clubtennisvic.cat o mòbil: 615 0390 360

