14a Lliga
Nocturna
de PÀDEL

REGLAMENT DE LA LLIGA

1- PARTITS: Tots els par�ts es disputaran a 2 sets; en cas d’empat es disputarà un �e-break a 9 punts (es
pot guanyar per 9 a 8)
2- FORMAT DE LLIGA: Cada parella disputarà un par�t setmanal. L’ordre de joc estarà establert des del
primer dia. Els grups seran com a màxim de 8 parelles i un mínim de 5. Hi haurà grups masculins,
femenins i un únic mixta.
3- INSCRIPCIÓ: La inscripció de la parella es considerarà realitzada una vegada s’hagin fet el pagament
de les dues inscripcions. La presentació de la inscripció implica acceptar explícitament totes les normes
per part dels jugadors/es que formen la parella. L’ordre d’inscripció s’estableix pel número de rebut emès
des de la instal·lació, en el moment del seu pagament. El pagament inclou el cost de la llum ar�ﬁcial.
4- HORARIS: L’horari dels par�ts de la lliga és de 22:30 a 23:30 hores.
5- APLICACIÓ “W.O.”: La parella que no es�gui a pista passats 10 minuts de la hora ﬁxada, se li aplicarà
rigorosament WO i es considerarà par�t perdut per a la mateixa.
6- PUNTUACIÓ: Guanyar els dos sets 2 punts; perdedor dels dos sets 0 punts; par�t jugat a �e-break, 2
punts pel guanyador i un 1 punt pel perdedor.
7- DIFUSIÓ DEL TORNEIG: L’organització podrà u�litzar i difondrà a més dels noms del jugadors/es
par�cipants, les imatges del par�ts que es considerin adequats amb l’intenció d’efectuar una amplia
difusió del torneig pels mitjans de comunicació que consideri més idonis.
8- INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DEL REGLAMENT: Correspon a l’organització aplicar aquest reglament i
resoldre qualsevol situació imprevista que es presen� durant el transcurs de la lliga i que no hagi estat
regulat. Les interpretacions seran decisòries, han de ser acceptats pels equips i vetllaran en tot moment
pel bon funcionament del torneig.
9- ANUL.LACIÓ DE LA LLIGA: La lliga de cada grup serà anul·lada si el número d’inscrits no arriba a 5
parelles.
10- ANUL.LACIÓ PARTIT: En cas de mal temps que impedeixi el desenvolupament de la jornada, els
par�ts que no es juguin quedaran aplaçats per una altra data que ﬁxi la organització.
En cas que una parella no pugui disputar el par�t per algún altre mo�u (lesió, malal�a...), haurà de comunicar-ho a Pàdel blau. Aquest par�t el determinarà la organització i haurà de jugar-se abans de 10 dies.
En cas de pa�r una lesió de llarga durada el jugador/a no lesionat/ada podrà incorporar a un altre component amb un càrrec de 15€.
11- FASE FINAL: Al ﬁnal de lliga es diputaran unes eliminatòries per a tots/es les parelles amb un desenllaç ﬁnal de semis i ﬁnal en cadascuna de les diferents categories establertes en el punt 2.
12- PREMIS: Trofeu pel primer i el segon classiﬁcat de cada categoria.

