
 

 

REGLAMENT XVII LLIGA SOCIAL SOLANO 
DE PÀDEL 2019 

9è TROFEU MURVIEDRO 
 

 

NORMATIVA GENERAL 

1. La Lliga Solano començarà el 28 de gener del 2019. 
2. La classificació inicial es farà en funció de com va acabar la temporada passada.  
3. En cas de no haver participat en l’edició anterior o parella nova, serà decisió de l’organització la 

situació de la parella, segons el nivell.  
4. En aquesta classificació, s’establiran uns grups perquè es puguin enfrontar tots contra tots dins 

dels terminis de cada fase.  
 

PERIODES I FORMAT DE JOC 

1. Cada període tindrà un temps establert per jugar-se. Durant aquest temps, hi haurà un partit 
marcat amb dia i hora contra una parella del grup.   

2. En cas de no poder jugar en l’horari marcat, els jugadors hauran de cancel·lar la pista reservada 
posant-se en contacte amb la recepció amb un mínim de 24 hores d’antelació.  

3. Tot seguit, hauran de coordinar-se les dues parelles per jugar abans del següent partit marcat.  
4. En cas de no posar-se d’acord, i sense cap justificació prèvia, s’aplicarà WO a les dues parelles.  
5. Quan acabi aquesta fase, es jugarà una fase final abans de Setmana Santa, prevista entre els dos 

primers de cada grup, en un únic dia.  
6. Per últim, quan hi ha una lesió en un component de la parella, només es podrà seguir jugant la 

competició en cas que aquesta parella només porti un partit jugat. A partir del segon partit, ja no 
es podrà canviar de parella i, en cas de retirada, tots els partits es cancel·laran.  
 

 
 

ELS PARTITS 

1. Tindran una durada de 60 minuts i s’haurà de jugar a les instal·lacions del club, dins de l’horari 
establert pel règim intern.  

2. Es jugarà a 9 jocs. En cas d’empat a 8 jocs, es farà un supertiebreak al primer que arribi a 10 
punts.  

3. El WO s’aplicarà al cap de 15 minuts de no haver-se presentat sense justificació (a priori o 
posteriori); la sanció corresponent comportarà restar 2 punts a la parella no presentada.  S’haurà 
d’avisar el jutge àrbitre.  

4. En cas d’arribar tard, passats aquests 15 minuts, i els rivals ho accepten es penalitzarà amb un joc 
per cada 5 minuts arribats tard.  

Ex: si una parella arriba a les 19.15, i els contrincants accepten jugar i no posar WO, es 
començarà el partit 3-0 perdent.  

5. El WO també es podrà aplicar quan s’anul·li un partit sense haver-lo avisat amb 24 hores 
d’antelació.  

6. En el segon WO de la competició, la parella no podrà continuar jugant.  
7. Tota parella que durant un període de temps determinat no pugui jugar cap partit per un motiu 

de força major, haurà de comunicar-ho al jutge àrbitre per evitar ser sancionat per defecte.  
8. La parella que es retiri enmig d’un partit, se li donarà el partit per perdut, sempre que la parella 

contrària hi estigui d’acord. 



 

 

9. En cas de no acabar el partit, per motius meteorològics, es donarà per vàlid el resultat que sigui 
en el moment, sempre que s’hagin jugat un mínim de 7 jocs; si no s’haurà de fer el partit un altre 
dia, abans del tancament de cada període.  

10. En cas que la pluja no permeti jugar el partit amb anterioritat, el club tornarà a programar el 
partit.  

11. En cas d’empat a punts entre parelles:  
- Guanyarà la parella que en l’enfrontament directe hagi guanyat. 
- En cas d’empat en l’enfrontament directe, guanyarà la parella que tingui el joc-average 

global a favor. 
 

12. En cas d’empat entre tres o més parelles al final de cada fase:  
- Guanyarà qui tingui millor joc-average. 
- De continuar l’empat, la parella que tingui més jocs a favor. 

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es poden fer a partir del 18 de desembre fins al 20 de gener, a la nostra web 
www.ctnsc.org   
El cost de la inscripció és de 15 €. 
 

PUNTUACIÓ 

El sistema de puntuació és:  

3 punts per partit guanyat 
2 punts per partit empatat 

1 punt per partit perdut 
-2 punts per WO 

 
A partir del segon WO, es donarà la parella per retirada. 
 

 
 
CONTACTE AMB EL JUTGE ÀRBITRE 
Podreu contactar amb el jutge àrbitre per correu electrònic (manu.navas@ctnsc.org) o per WhatsApp 
(633676087) o a la recepció del club (recepcio@ctnsc.org), amb el Dani.  
 

Tota situació que no estigui en aquest reglament, es decidirà segons la direcció del club, atenent al 
sentit comú i esportiu. 
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