
OBJECTIU
L’objectiu principal de la Lliga és oferir una competició anual de forma regular per a jugadors de pàdel de tots els 
nivells.

El format de grups pujant i baixant mensualment està pensat perquè cada parella competeixi amb altres del seu 
mateix nivell, però sempre variant d’adversaris després de cada mes de competició.

A mesura que avanci la competició, les parelles s’aniran col·locant als grups que li pertoquen pel seu nivell. Més 
amunt per jugadors avançats i per la part de sota amb jugadors de nivell més inicial.

CALENDARI
La Lliga de Pàdel Golf Barcelona s’inicia el dia 2 de novembre i finalitza el 30 de Juny i es dividirà amb dos fases 
(d’octubre a Febrer i de Març a Juny) . La composició dels grups variarà cada mes.

PREU
El preu per soci serà de 17€ i per el no soci 19€. Aquest import dona dret a un mínim 3 partits mensuals d’una hora 
de durada així com també s’inclourà la organització, el lloguer de la pista i la llum (si s’escau).

A MÉS A MÉS…
Cada inscrit rebrà una samarreta tècnica (al primer mes).

DURADA DELS PARTITS
La reserva del partit serà d’una hora de pista.

Els partits es jugaran a 2 sets amb tie-break a 7 punts en ambdós. En cas d’empat a 1 set, es jugarà un super tie-
break de desempat a 10 punts amb diferencia de dos punts.

En cas que no s’acabi el partit, el resultat quedarà tal i com estava en el moment de finalitzar el temps. Guanyarà el 
partit la parella que anava guanyant en aquell moment. 

Exemple:

7/5 1/4. Si no s’acaba el segon set, guanya el partit la parella que ha guanyat el primer set.

6/3 1/6 9/8. En cas d’empat a un set, guanya el partit la parella que va guanyant el super tie-break.

En cas d’empat en el moment de finalitzar l’hora es farà un punt per desempatar. La parella guanyadora serà 
l’encarregada d’apuntar el resultat a recepció. Els partits en blanc es consideraran no jugats. No s’admetran 
resultats fóra de terminis establerts.

GRUPS
• L’ordre d’inici de la competició serà el fixat a criteri de la organització (per aquesta primera edició s’oferirà una 

prova de nivell). La composició de cada grup estarà integrada per 4 parelles, excepcionalment pot haver algun 
grup de 5.

• Les parelles poden estar formades per dos nois, dos noies i noi/noia. 
• Són acceptades diferents combinacions de parelles al llarg de l’any.
• Una mateixa persona pot jugar la Lliga a diferents grups amb parelles diferents, si coincideix al mateix grup 

haurà de buscar un substitut per al partit que coincideixi.

NORMATIVA
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ASCENSOS I DESCENSOS
Perquè la lliga sigui dinàmica i poder jugar amb diverses parelles cada mes, els ascensos i descensos es realitzaran 
de la següent manera: 

Grup 1

· Els 1er i 2ons es mantenen al grup
· Els 3ers baixen un grup
· Els 4rts baixen 3 grups

Grup 2 

· Els 1ers pujaran un grup
· Els 2ons pujaran un grup
· Els 3ers baixaran 1 grup
· Els 4rts baixaran 2 grups

Grup 3

· Els 1ers pujaran un grup
· Els 2ons pujaran un grup
· Els 3ers baixaran un grup
· Els 4rts baixaran 2 grups

En la majoria de grups

· Els 1ers pujaran 2 grups
· Els 2ons pujaran 1 grup
· Els 3ers baixaran 1 grup
· Els 4rts baixaran 2 grups

Penúltim grup

· Els 1ers pujaran 2 grups
· Els 2ons pujaran 1 grup
· Els 3ers baixaran 1 grup
· Els 4rts baixaran 1 grup

Últim grup 

· Els 1ers pujaran 2 grups
· Els 2ons pujaran 1 grup
· Els 3ers pujaran 1 grup
· Els 4rts es mantenen al grup 
* En grups de 5 parelles els 5ens baixaran 3 grups

NOTA: 
Per quadrar grups de 4 parelles cada mes, la organització podrà variar aquest punt si ho considera oportú.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ
La classificació del grup es farà fent recompte de punts de la manera següent: 

• 2 punts per partit jugat i guanyat
• 1 punt per partit jugat i perdut
• 2 punts per partit guanyat per W.O
• 0 punts per partit perdut per W.O (amb resultat de 6-0 6-0)
• 0 punts per partit no jugat
• En cas d’empat a punts entre dos parelles, es tindrà en compte l’enfrontament directe.
• En cas d’empat a punts entre més de dos parelles es tindrà en compte la diferencia de jocs a favor i en contra 

dels partits entre les parelles empatades a punts. Si d’aquesta manera empaten dos parelles, es mirarà 
l’enfrontament directe de les parelles empatades.

• Com a últim criteri es tindrà en compte la millor classificació a la Lliga del mes anterior. El super tie break 
guanyat del tercer set comptarà com un joc més.
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RESERVA DE PISTA
Es facilitarà un llistat amb tots els números de les parelles participants (els jugadors acceptaran la publicació del 
contacte en el moment de la inscripció) perquè es posin d’acord en el dia i hora que volen jugar, hi haurà flexibilitat 
i es donaran facilitats per poder jugar els partits. Es prega a tots els jugadors ser participatius a l’hora trucar-se 
mútuament, per evitar decisions de l’organització.

ANUL·LACIONS
Els jugadors han de reservar les pistes per a cada partit i és responsabilitat dels 4 jugadors anul·lar-la en cas de 
no utilitzar-la. En cas de no anul·lar la pista amb temps suficient (24 hores) per a que altres jugadors la puguin 
utilitzar, només es podrà jugar aquest partit pagant la nova pista.

SUBSTITUCIONS
En cas que un jugador d’una parella no pugui jugar per diferents motius justificats (lesió, malaltia, absència, 
coincidència de partit, ..) i hagi de ser substituït per un altre, aquest haurà de ser d’un nivell igual o inferior a la 
persona substituïda, en cas que el substitut jugui a la lliga, en cap cas podrà estar jugant en un grup superior al 
grup en que juga el partit . En tots els casos s’haurà d’informar amb antelació als contraris perquè acceptin aquest 
canvi abans del partit.

ASSISTÈNCIA 
Si una parella no es presenta a la pista o no avisa de la seva absència amb suficient antelació se li sancionarà amb 
W.O, donant-li el partit per perdut sense puntuació.

ORGANITZACIÓ
L’organització estarà a disposició dels jugadors per rebre qualsevol suggeriment i/o resoldre els problemes que es 
puguin originar, adoptant les decisions que consideri oportunes per garantir el bon funcionament de la competició.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden fer a partir del 9 de setembre mitjançant el formulari al web  
www.golfbarcelona.com/padel, per email a padel@golfbarcelona.com, per telèfon al 937728800 o directament a la 
recepció del club.

La lliga permet inscriure noves parelles i canvis de jugadors una vegada començada la competició en qualsevol mes 
de l’any. 

Les noves parelles que es vagin apuntant, tindran dos opcions:

INSCRIPCIO: Si el nivell és inicial començaran des de l’últim grup amb el preu normal de la Lliga.

REPTE: Si el nivell és avançat, poden accedir directament al grup que creuen que els hi correspon reptant a un 
partit (fent-se càrrec del lloguer de la pista) a una de les parelles del grup en que vulguin entrar. El primer mes el 
preu de la Lliga serà de 20€ per persona. 

Si guanyen el repte, començaran en aquell grup , en cas de perdre, podran tornar a reptar una altra parella 
per entrar. Cada mes es podran fer un màxim de 3 reptes a la Lliga, i com a màxim un a cada grup per ordre 
d’inscripció.

Les noves inscripcions a la Lliga podran començar a jugar el mes següent.
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