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REGLAMENT 7ª LLIGA DE PÀDEL 2015 
 

 

Calendari 7ª Lliga de pàdel: 

 

Inscripcions categoria open i femenina: del 15 al 26 d’abril 

Publicació inscripcions amb rànquing definitiu per reptar: 27 d’abril 

Termini per anunciar reptes: 28 d’abril 

Termini per jugar reptes: del 29 d’abril al 6 de maig 

Publicació grups: 7 de maig 

Termini per jugar la lliga open i femenina: 8 de maig al 31 de juliol 

Termini per jugar la lliga OR Divisió d’Honor: 8 de maig al 12 de juliol 

Fase final OR Divisió d’Honor: 13 al 26 de juliol 

 

 

Inscripcions categoria mixta: del 24 d’agost al 6 de setembre 

Publicació inscripcions i grups provisionals: 7 de setembre 

Termini per jugar reptes: del 7 al 13 de setembre 

Publicació grups: 14 de setembre 

Termini per jugar la lliga mixta: del 14 de setembre al 15 de novembre 

 

 

La Lliga de pàdel és una competició organitzada pel club esportiu bonÀrea, que es regeix pel següent 

reglament. 

 

1) Inscripcions: 

La inscripció a la lliga s’ha de formalitzar mitjançant la web del club http://www.cag.es/fundaciobonarea/catala/torneigpadel.asp 

Hi pot prendre part qui ho desitgi, no sent obligatori ser soci del club esportiu bonÀrea. 

 

2) Calendari:  

La Lliga es juga entre els mesos de maig i juliol. 

 

3) Classificació acumulada de punts:  

Un cop acabada una lliga, i completats els ascensos i descensos de grups, es penjarà a la web una classificació 

acumulada de punts, que servirà de base per a poder realitzar els reptes per a pujar de grup. 

 

Aquesta classificació es computarà de la següent forma: 

A la parella situada en el PRIMER lloc de divisió d’honor: 1.000 punts 

A la parella situada en el SEGON lloc de divisió d’honor: 995 punts 

A la parella situada en el TERCER lloc de divisió d’honor: 990 punts 

A la parella situada en el QUART lloc de divisió d’honor: 985 punts 

..... i així successivament 

 

A la parella situada en el PRIMER lloc de 1ª div: 900 punts 

A la parella situada en el SEGON lloc de 1ª div: 895 punts 

A la parella situada en el TERCER lloc de 1ª div: 890 punts 

A la parella situada en el QUART lloc de 1ª div: 885 punts 

..... i així successivament 
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Es seguirà el mateix criteri decreixent d’atorgament de punts per a la resta de grups. 

 

4) Categories i grups de la Lliga bonÀrea 
Un cop inscrites les parelles a la lliga, s’ordenaran de major a menor segon el nombre de punts obtinguts en la darrera 

Lliga per cada parella. 

A les parelles de nova incorporació s’atorgarà 0 punts i s’incorporaran entre parelles de zero punts  segons el nivell 

estimat pel Comitè de Competició. 

Aquell jugador que canviï de parella, se li farà el còmput de punts de la següent forma: 

Ex. La parella AB ha obtingut 840 punts en la passada lliga, la parella CD n’ha obtingut 680 punts i la parella EF no 

té cap punt perquè és de nova incorporació. Sí es constituïssin tres noves parelles la puntuació seria la següent: 

Parella AE: 420 + 0 = 420 punts 

Parella BC: 420 + 340 = 760 punts 

Parella DF: 340 + 0 = 340 punts 

En el supòsit que la nova parella empatés a punts amb una altra existent, aquesta darrera quedarà per damunt 

de la nova. 
 

La lliga te una categoria open, i si hi ha suficients parelles també es farà una categoria de parelles mixtes i altra de 

femenina 

 

OPEN: En aquesta categoria hi pot participar qui ho desitgi. Estarà formada pels següents grups: 

            OR Divisió d’Honor, on hi hauran les 8 primeres parelles de la darrera lliga bonÀrea. 

            OR 1ª divisió, parelles situades entre els llocs 9 i 16 de la darrera lliga bonÀrea. 

            PLATA 2ª divisió, parelles situades entre els llocs 17 i 24 de la darrera lliga bonÀrea. 

            PLATA 3ª divisió, parelles situades entre els llocs 25 i 32 de la darrera lliga bonÀrea. 

 BRONZE 4ª divisió, parelles situades entre els llocs 33 i 40 de la darrera lliga bonÀrea. 

 BRONZE 5ª divisió, parelles situades entre els llocs 40 i 48 de la darrera lliga bonÀrea. 

 BRONZE 6ª divisió, parelles situades entre els llocs 48 i 56 de la darrera lliga bonÀrea. 

 

..... i així successivament obrint tantes divisions com faci falta amb grups de 8 parelles. 

 

L’organització pot variar la composició del nombre de les parelles en les categories de 2ª, 3ª i 4ª divisió sempre i quan 

el nombre de parelles inscrites no sigui múltiple de 8. 

 

MIXTA I FEMENINA: Es regeixen per les mateixes normes que la categoria open a excepció del següent: 

Inicialment, els grups són de 7 parelles, si bé l’organització pot variar-ho si ho considera convenient i necessari. 

El professor de pàdel, de comú acord amb l’organització, pot canviar una parella de grup, si considera que pel seu 

nivell ha de jugar en un grup diferent. 

En la categoria mixta, si el jugador masculí canvia de parella femenina, i decideix jugar amb una altra parella 

femenina que no te punts de rànquing, se li atorgaran a la nova jugadora el mateixos punts de rànquing que tenia la 

parella femenina inicial. 

 

5) Reptes:  

1. Una parella que cregui que, pel seu nivell, pot jugar en un grup superior, podrà reptar a altres parelles abans de 

començar la lliga, i si les guanya pujarà de grup. 

2. Es fixarà un termini per anunciar els reptes, i altre termini per jugar-los. Fora d’aquests terminis no es permetrà 

anunciar ni jugar cap repte. 

3. Una parella ha de reptar a parelles de nivell superior, no a parelles de nivell inferior. 

4. La parella reptadora sempre ha de reptar a 2 parelles, si les guanya, se li donarà cinc punts més que la millor de les 

parelles reptades. 

5. Sempre s’ha de reptar a 2 parelles consecutives. Així per exemple la parella A pot reptar a les parelles situades als 

llocs 5 i 6. No pot reptar a parelles situades als llocs 5 i 7. 

6. En el cas del punt anterior, la parella A podria reptar a la parella 5 i 8 si les parelles 6 i 7 ja han estat reptades 

prèviament. 

7. La parella reptadora per pujar, haurà de guanyar els 2 partits. En el cas de perdre un dels dos partits perdrà 101 

punts.  

8. Les parelles poden reptar i ser reptades una sola vegada abans de cada lliga. Sempre s’ha de fer per e-mail per a que 

consti la data del repte. És obligat informar-ne primer per e-mail al comitè de competició (padel@bonarea.com). 
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9. Una parella no es pot negar a jugar el repte, si es així, perdrà el partit. La parella reptada té l’obligació de facilitar 

un dia i una hora per disputar el partit.  

Si no hi ha acord entre les parelles el comitè de competició marcarà el dia i hora del partit. 

No s’admetrà el repte si la parella reptada pot acreditar l’existència d’una força major que li impedeix jugar-lo, com 

lesió o absència per vacances de qualsevol membre de la parella. En aquest cas la parella reptadora haurà de reptar a 

una altra parella. 

10. Si dues parelles volen reptar a les mateixes parelles, tindrà validesa la que primer hagi enviat l’e-mail del repte al 

comitè de competició. 

11. La parella reptadora s’ha de fer càrrec del import del lloguer de la pista. 

12. El resultat del repte, ja comptarà com a partit jugat dins de la lliga de pàdel en el supòsit de que la parella reptada i 

la reptadora coincideixin en el mateix grup. 

 

6) Els partits: 

Es jugaran al millor de 3 sets, amb tie-break si fos necessari en cada un, en aquest cas, s’ha d’anotar el resultat de 7-6. 

La parella guanyadora és l’encarregada d’anotar el resultat en l’acta del partit i en el taulell d’anuncis del club. 

 

7) Sistema de joc de la lliga: 

Cada grup jugarà una lliga tots contra tots a una volta, puntuant de la següent forma: 

  2 punts per partit jugat i guanyat 

  1 punt per partit perdut i jugat 

  2 punts per partit guanyat per W. O. 

  0 punts per partit perdut per W. O. (i 6/0 6/0 en contra) 

A més, es donarà una bonificació de 3 punts a les parelles que hagin jugat tots els partits de la Lliga. 

En cas d’empat a punts entre 2 parelles, desempatarà el resultat de l’enfrontament mutu entre ambdues parelles. En el 

supòsit de que no s’hagin enfrontat per W.O., s’aplicarà la norma de desempat assenyalada tot seguit. 

En cas d’empat a punts entre més de 2 parelles s’aplicaran el següents criteris per determinar les posicions: 

a) major número de punts obtinguts en els partits del grup jugats entre les parelles en qüestió. 

b) major diferència de sets a favor i en contra obtinguts en els partits del grup jugats entre les parelles en qüestió. 

c)  major diferència dels jocs a favor i en contra obtinguts en els partits del grup jugats entre les parelles en qüestió. 

d) major diferència de sets a favor i en contra totals. 

e) major diferència dels jocs a favor i en contra totals. 

f) Si tot i així persisteix, desempata la millor classificació al inici del torneig. 

 

En el supòsit de que algunes parelles no es posin d’acord per la data del partit, cal fer-ho saber al comitè de 

competició (padel@bonarea.com), i aquest fixarà la data per sorteig. L’hora de disputa d’aquests partits serà a les 

07:00 hores. 

Es prega a totes les parelles ser participatives a l’hora de trucar-se mútuament i que procurin jugar un partit cada 

quinze dies, per evitar acumular els partits en les dates finals. 

 

8) Fase final de la divisió d’honor (només categoria OPEN). 

Un cop acabada la lliga, les quatre primeres parelles de la divisió d’honor s’enfrontaran en una fase final que es jugarà 

de la següent manera: s’enfrontaran a partit únic el primer contra el quart classificat, i el segon contra el tercer. 

Aquests partits es jugaran al millor de tres sets. 

En dies posteriors  les parelles guanyadores s’enfrontaran en una final al millor de tres sets. La parella guanyadora 

serà la campiona de la divisió d’honor, i la perdedora la sots-campiona. 

Les parelles que han perdut la semifinal, s’enfrontaran per decidir el tercer i quart classificat de la divisió d’honor. 

 

9) Ascensos / descensos (només categoria OPEN) 

Un cop finalitzada la lliga les dos primeres parelles de cada grup, excepte les de divisió d’honor, pujaran de grup. Al 

mateix temps, les dos parelles classificades en darrer lloc baixen de grup. A tots els grups es jugaran promocions 

d’ascens i descens: 

 

  

OR Divisió 
d'Honor 

  2014 2015 

Campió d’OR Divisió d'Honor  1 1 

Sots-campió d’OR Divisió d'Honor  2 2 

mailto:nuria.rialp@cag.es
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3r classificat d’OR Divisió d'Honor  3 3 

manté la categoria  4 4 

promociona per no baixar amb 4rt de 1ª   5 ? 

promociona per no baixar amb 3rt de 1ª   6 ? 

baixa a 1ª com a 1r de grup  7 1 

baixa a 1ª com a 2n de grup  8 2 

    

  

Resta 

categories 

  2014 2015 

Campió de 1ª i puja a OR Divisió d'Honor com a 7è  1 7 

Sots-campió de 1ª puja a OR Divisió d'Honor com a 8è  2 8 

promociona per pujar amb 6è d’OR Divisió d'Honor   3 ? 

promociona per pujar amb 5è d’OR Divisió d'Honor   4 ? 

promociona per no baixar amb 4rt de 2ª   5 ? 

promociona per no baixar amb 3rt de 2ª  6 ? 

baixa a 2ª com a 1r de grup  7 1 

baixa a 2ª com a 2n de grup  8 2 

    

  GRUPS 7 

  2014 2015 

Campió de 1ª i puja de categoria com a 6è  1 6 

Sots-campió de 1ª i puja de categoria com a 7è  2 7 

promociona per pujar amb 5è de cat. superior   3 ? 

manté la categoria  4 ? 

promociona per no baixar amb 3rt cat. inferior  5 ? 

baixa a cat. inferior com a 1r de grup  6 1 

baixa a cat. Inferior com a 2n de grup  7 2 
    

 

En el supòsit de que la promoció d’ascens la guanyi la parella d’un grup inferior es tindrà en compte el següent: 

La parella guanyadora puja de grup a la darrera posició, de manera que farà córrer una posició a les parelles que han 

pujat directament de grup. Si la promoció és guanyada per dues o més parelles del mateix grup, quedaran classificades 

en el seu nou grup segons l’ordre amb que van finalitzar la lliga (exemple: si la 3ª i 4ªde 1ª divisió guanyen la 

promoció, quedaran situades en la posició 7ª i 8ª de divisió d’honor, respectivament) 

La parella perdedora baixa de grup com a 1ª, de manera que farà córrer una posició a les parelles que han baixat 

directament de grup. Si la promoció és perduda per dues o més parelles del mateix grup, quedaran classificades en el 

seu nou grup segons l’ordre amb que van finalitzar la lliga (exemple: si la 5ª i 6ªde divisió d’honor perden la 

promoció, quedaran situades en la posició 1ª i 2ª de 1ª divisió, respectivament). 

 

10) Ascensos / descensos (només categoria FEMENINA I MIXTA) 

Un cop finalitzada la lliga les dos primeres parelles de cada grup, excepte les de divisió d’honor, pujaran de grup. Al 

mateix temps, les dos parelles classificades en darrer lloc baixen de grup. No es jugaran promocions d’ascens i  

descens. 
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11) Pistes on s’han de jugar els partits de la Lliga. 

Com a norma general els partits s’han de jugar a les pistes del club esportiu bonÀrea o a les del indoor Guissona, però 

si les parelles es fiquen d’acord, es permet jugar els partits de lliga a qualsevol altra pista. 

 

12) Preu inscripció i reserva de pista categoria OPEN, MIXTA i FEMENINA. 

El preu de la inscripció a la Lliga OPEN per persona és de 15 euros els no abonats i de 10 euros els abonats.  

El preu no inclou el lloguer de la pista. 

La reserva de pista l’hauran de fer les parelles mitjançant la web del club o del Indoor i abonant el preu de lloguer 

habitual de les pistes. 

 

13) Canvis de parelles 

Un cop iniciada la lliga, en el cas que un jugador/ra d’una parella no pugui jugar per lesió greu podrà ser substituït per 

un altre jugador/a sempre que aquest estigui en una posició de la classificació acumulada per punts igual o inferior a la 

persona que substitueix. A més n’ha d’informar amb antelació als contraris i al Comitè de Competició, perquè 

acceptin aquest canvi. Un cop fet el canvi, el jugador/a haurà de finalitzar el torneig amb aquest nou company/a. 

Si el jugador lesionat ha jugat la meitat o més dels partits, al finalitzar la lliga rebrà els mateixos punts en la 

classificació acumulada que el jugador substitut. En aquest supòsit, el jugador substitut rebrà els punts de forma 

provisional. Per convertir els punts a definitius el jugador substitut haurà de jugar i guanyar un repte amb la mateixa 

parella contra una parella situada com a màxim a dos posicions per sota seu en la classificació acumulada de punts. Si 

perdés o no jugués el repte, aquest jugador substitut seria penalitzat amb la pèrdua de 50 punts.  

En el cas de que el jugador lesionat no hagi jugat la meitat o més dels partits, serà aquest jugador el que rebrà el punts 

de forma provisional, mentre que el jugador substitut els rebrà de forma definitiva. Per convertir els punts a definitius 

el jugador que ha estat substituït, haurà de jugar i guanyar un repte amb la seva parella contra una parella situada com 

a màxim a dos posicions per sota seu en la classificació acumulada de punts. Si perdés o no jugués el repte, aquest 

jugador substituït seria penalitzat amb la pèrdua de 50 punts.  

El repte a que fa referència aquest apartat s’ha de jugar dintre el període de temps comprés entre l’acabament de la 

lliga, i uns dies abans de la finalització del termini de la inscripció de la propera lliga. 

 

14) Retirada 

Un cop finalitzada la lliga, si una parella, per qualsevol circumstància, no ha jugat un mínim de 5 partits, es donaran 

per perduts tots els partits, jugats i no jugats, amb el resultat de 6/0 6/0 en contra, i zero punts. 

Si una parella es retira de la Lliga un cop aquesta s’ha iniciat, el seu lloc no serà ocupat per cap altra parella, ni 

comportarà canvis de parelles en la composició dels grups. 

Iniciada la lliga, la composició del grups es mantindrà inalterable fins la seva finalització. 

 

15) W.O. (no presentat) 

Es considerarà W.O quan arribat el moment de disputar el partit un dels jugadors no es presenta. 

Els temps màxim d’espera és de 15 minuts. Comportarà per la parella no presentada la pèrdua de l’enfrontament per 

un resultat de 6-0 6-0.S’haurà de formalitzar el corresponent full de resultats indicant el W.O. 

Els partits no jugats es consideraran W.O. per ambdues parelles. 

També es considerarà W.O. quan una parella es retira del campionat havent jugat cinc partits, supòsit en el que se li 

donaran per perduts els partits pendents, amb el resultat de 6/0 6/0 en contra, i zero punts. 

 

16) El comitè de competició de la lliga intervindrà el menys possible en les diferències que puguin produir-se en els 

partits. Són els jugadors els que amb esportivitat han de solucionar els desacords. Només en els supòsits de no arribar 

aquests a un acord, el comitè de competició intervindrà per a prendre les decisions que estimi més justes, les quals 

seran d’obligat compliment per a tots. 

Pel que fa al joc serà d’aplicació “el Reglament de Joc del Pàdel” aprovat per la Federació Catalana de Pàdel en 

l’Assemblea General Ordinària de 30 de juny de 2009. 

 

17) Lliurament de Trofeus 

Es premiarà amb trofeus les tres primeres parelles de tots els grups de les categories OPEN, MIXTE I FEMENINA. 

L’entrega dels trofeus s’efectuarà durant el transcurs d’un sopar, el lloc i  la data del qual es comunicarà amb suficient 

antelació. 

 

 


