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LLIGA PADELSBONS
REGLAMENT

1.ObjecDus	  i	  introducció	  	  
	  1.1	  Establir	  un	  rànquing	  mitjançant	  una	  lliga	  organitzada	  en	  diferents	  grups,	  intentant	  

agrupar	  els	  jugadors	  de	  similar	  nivell	  de	  joc.	  	  
	  1.2	  Només	  podran	  apuntar-‐se	  els	  membres	  de	  Padelsbons.	  	  
	  1.3	  El	  nombre	  de	  parDcipants	  per	  grup	  s’intentarà	  que	  sigui	  al	  voltant	  de	  10	  parelles	  

2.Inscripcions	  	  
	  2.1	  La	  organització	  establirà	  un	  termini	  d’inscripció.	  2.2	  Qualsevol	  inscripció	  efectuada	  

fora	  d’aquest	  	  termini	  no	  té	  garanDtzada	  la	  seva	  parDcipació	  en	  l’acDvitat.	  	  
3.	  Modalitat	  de	  joc	  	  

	  3.1	  Els	  parDts	  es	  jugaran	  fins	  que	  una	  parella,	  que	  serà	  la	  guanyadora,	  	  arribi	  a	  9	  jocs,	  
en	  el	  cas	  que	  s’arribi	  	  a	  empat	  a	  8	  jocs	  es	  jugarà	  un	  De-‐break	  normal	  a	  7	  punts,	  guanyant	  amb	  
diferencia	  de	  dos	  punts.	  	  Hem	  optat	  per	  aquest	  format	  per	  poder	  finalitzar	  el	  màxim	  nombre	  
de	  parDts	  donat	  que	  en	  moltes	  ocasions	  només	  es	  disposarà	  d’una	  hora	  de	  pista.	  
	   	  3.2	  En	  el	  cas	  de	  no	  finalitzar	  el	  parDt	  durant	  l’horari	  previst,	  els	  parDcipants	  hauran	  de	  
fixar	  data	  i	  hora	  per	  a	  la	  finalització	  del	  mateix,	  que	  s’haurà	  de	  jugar	  el	  més	  aviat	  possible.	  Es	  
conDnuarà	  amb	  el	  resultat	  amb	  el	  que	  es	  va	  ajornar	  ,a	  menys	  que	  les	  dues	  parelles	  esDguin	  
d’acord	  en	  començar	  de	  nou	  el	  parDt.	  

	  3.3	  Pel	  que	  respecte	  a	  la	  posició	  dels	  jugadors,	  si	  un	  jugador	  comença	  restant	  a	  la	  part	  
dreta	  de	  la	  pista,	  ho	  haurà	  de	  fer	  durant	  tot	  el	  parDt,	  dons	  és	  considerarà	  com	  si	  es	  jugués	  un	  
set	  a	  9	  jocs	  en	  el	  que	  no	  es	  permeten	  canvis	  de	  banda	  dels	  jugadors	  durant	  la	  restada.	  

	  3.4	  El	  torneig	  s’efectuarà	  per	  sistema	  de	  lligueta	  a	  una	  ronda.	  
	  3.5	  Puntuació	  :	  	  
	   	  3.5.1	  ParDt	  guanyat	  per	  9-‐0	  fins	  a	  9-‐5:	  4	  punts	  	  
	  3.5.2	  ParDt	  guanyat	  per	  9-‐6	  fins	  a	  9-‐8:	  	  3	  punts	  
	  3.5.3	  ParDt	  perdut	  per	  9-‐6	  fins	  a	  9-‐8:	  	  2	  punts	  
	  3.5.4	  ParDt	  perdut	  	  per	  9-‐0	  fins	  a	  9-‐5:	  	  1	  punt	  	  
	  3.5.5	  ParDt	  guanyat	  per	  W.O	  :	  4	  punts	  
	  3.5.6	  ParDt	  perdut	  per	  W.O:	  	  0	  punts	  	  

4.	  Reglament:	  
	  4.1	  Es	  creara	  per	  cada	  grup	  de	  la	  lliga	  un	  grup	  de	  	  whatsapp	  amb	  tots	  els	  membres	  

parDcipants	  d’aquell	  grup	  més	  algún	  responsable	  del	  comité	  de	  lligues	  padelsbons	  ,	  en	  aquest	  
grup	  	  es	  	  
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penjaran	  les	  dates	  acordades	  dels	  parDts	  ja	  concertats	  i	  posteriorment	  el	  resultat	  del	  parDt.	  La	  
finalitat	  del	  grup	  no	  serà	  la	  de	  trobar	  una	  data	  de	  joc,	  això	  ja	  es	  farà	  en	  privat	  entre	  les	  parelles.	  

	  4.2	  Funcionament	  general:	  	  
	   	  4.2.1	  La	  parella	  situada	  en	  primera	  posició	  de	  l’ordre	  d’encreuaments	  de	  cada	  

jornada	  (la	  parella	  de	  la	  part	  esquerra	  de	  l’enfrontament	  )	  ,	  té	  l’obligació	  de	  posar-‐se	  en	  
contacte	  amb	  l’altre	  parella	  (la	  de	  la	  part	  dreta	  de	  l’enfrontament)	  	  i	  intentar	  concertar	  el	  parDt	  
com	  a	  màxim	  	  en	  els	  primers	  5	  dies	  de	  la	  jornada	  a	  disputar,	  en	  cas	  de	  que	  no	  es	  posin	  d’acord	  
per	  problemes	  de	  disponibilitat,	  s’ha	  de	  comentar	  al	  grup	  de	  whatsapp	  al	  qual	  pertanyi	  la	  
lligueta	  per	  informar	  al	  responsable.	  
Si	  la	  parella	  que	  està	  en	  primera	  posició	  de	  l’ordre	  d’encreuaments	  de	  cada	  jornada	  (la	  parella	  
de	  la	  part	  esquerra	  de	  l’enfrontament	  )	  no	  contacta	  amb	  el	  seu	  rival	  en	  aquests	  5	  primers	  dies	  	  
de	  la	  jornada,	  el	  seu	  rival	  si	  volgués	  li	  podria	  aplicar	  un	  WO	  informant	  al	  responsable	  del	  grup	  
de	  whatsapp.	  
Una	  vegada	  concertat	  qualsevol	  	  parDt	  es	  comunicarà	  al	  grup	  de	  whatsapp	  corresponent	  	  
indicant	  l’hora	  i	  dia	  del	  parDt.	  
	   	   	  4.2.2	  Es	  poden	  avançar	  parDts	  si	  es	  posen	  d’acord	  les	  dues	  parelles,	  indicant	  el	  
resultat	  i	  indicant	  a	  quina	  jornada	  correspon	  al	  grup	  de	  whatsapp.	  No	  és	  obligat	  acceptar	  la	  
proposta	  d’avançament	  del	  parDt.	  	  

	   	  4.2.3	  En	  el	  cas	  de	  parDts	  ajornats,	  l’organització	  ha	  deixat	  2	  setmanes	  lliures	  
(	  entre	  la	  jornada	  5/6	  	  i	  un	  altre	  	  després	  de	  l’úlDma	  jornada)	  	  per	  ajudar	  a	  possar-‐se	  al	  dia	  i	  
jugar	  aquells	  parDts	  que	  per	  disponibilitat	  ha	  estat	  impossible	  jugar	  en	  les	  jornades	  assignades,	  
tot	  i	  que	  si	  les	  2	  parelles	  poden	  jugar	  en	  altres	  dates	  no	  hi	  ha	  cap	  problema	  per	  part	  de	  
l’organització	  en	  que	  juguin	  quan	  els	  hi	  vagi	  bé.	  

	   	  4.2.4	  Les	  dues	  parelles	  es	  responsabilitzen	  de	  comunicar	  el	  	  resultat	  	  al	  grup	  de	  
whatsapp,	  si	  el	  perdedor	  no	  diu	  res	  en	  1	  dia	  desde	  la	  publicació	  del	  resultat,	  	  és	  dona	  per	  bó	  ..	  
	   	   	  4.2.5	  En	  cas	  de	  conflictes	  o	  incidències,	  les	  decisions	  del	  	  comité	  són	  inapel·∙lables.	  	  
	   	   	  4.2.6	  Duració	  de	  les	  jornades	  	  

	   	   	  4.2.6.1	  La	  duració	  de	  totes	  les	  jornades	  serà	  la	  indicada	  al	  calendari	  	  
	   	   	  4.2.6.2	  En	  casos	  excepcionals	  el	  jutge	  àrbitre	  podrà	  perllongar	  la	  duració	  de	  

les	  jornades.	  
	  4.3	  Els	  W.O	  	  
	   	  4.3.1	  Passats	  15	  minuts	  de	  l’hora	  establerta	  pel	  parDt,	  la	  parella	  present	  podrà	  

aplicar	  W.O.	  	  
	   	  4.3.2	  La	  falta	  de	  resultat	  en	  el	  grup	  de	  whatsapp	  a	  priori	  implicarà	  W.O	  per	  les	  

dues	  parelles.	  
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	   	  4.3.5	  Els	  parDts	  s’han	  de	  jugar	  a	  les	  pistes	  del	  Club	  Laietà.	  	  
	  4.4	  Les	  pilotes	  	  
	   	  4.4.1	  Es	  jugarà	  amb	  les	  pilotes	  que	  els	  jugadors	  vulguin	  si	  hi	  estan	  tots	  d’acord.	  
	   	  4.4.2	  En	  cas	  que	  hi	  hagi	  discrepàncies,	  prevaldrà	  les	  que	  marqui	  la	  FCPàdel	  en	  

l’any	  en	  curs	  (en	  el	  2017	  les	  Padel	  Pro	  Head)	  i	  Dndran	  	  prioritat	  sempre	  les	  	  pilotes	  noves.	  	  
	   	  4.4.3	  En	  cas	  de	  que	  cap	  de	  les	  parelles	  porD	  pilotes,	  la	  parella	  situada	  en	  primera	  

posició	  de	  l’ordre	  d’encreuaments	  de	  cada	  jornada	  (la	  parella	  de	  la	  part	  esquerra	  de	  
l’enfrontament	  )	  haurà	  de	  comprar	  pilotes	  noves	  a	  la	  recepció	  del	  club.	  
	   	  4.5	  Jugadors	  suplents	  	  

	   	  4.5.1	  	  En	  cas	  de	  que	  es	  produeixi	  una	  lesió	  de	  llarga	  durada,	  s’haurà	  de	  
comunicar	  l’abans	  possible	  al	  	  grup	  de	  whatsapp	  	  i	  el	  responsable	  del	  grup	  consultant	  amb	  la	  
resta	  del	  comité	  decidirà	  que	  cal	  fer	  en	  cada	  cas.	  

	   	  4.5.1	  Es	  podrà	  fer	  servir	  un	  jugador	  suplent	  en	  cas	  de	  lesió	  o	  moDu	  degudament	  
jusDficat	  dintre	  del	  termini	  de	  la	  jornada	  aportant	  qualsevol	  documentació	  o	  prova	  que	  ho	  
confirmi.	  S’haurà	  d’informar	  al	  responsable	  del	  grup	  de	  whatsapp	  de	  la	  lliga	  abans	  de	  que	  
aquell	  parDt	  es	  jugui	  amb	  un	  jugador	  suplent	  per	  a	  que	  ho	  pugui	  validar.	  

	   	  4.5.2	  La	  subsDtució	  podrà	  ser	  de	  manera	  permanent	  (fins	  acabar	  la	  lliga)	  	  o	  
temporal.	  En	  cas	  de	  ser	  temporal,	  el	  jugador	  suplent	  	  haurà	  de	  jugar	  un	  mínim	  de	  dos	  jornades	  
encara	  que	  el	  jugador	  subsDtuït	  ja	  esDgui	  recuperat.	  	  

	   	  4.5.4	  El	  jugador/a	  suplent	  haurà	  de	  ser	  parDcipant	  de	  la	  lliga	  i	  ha	  d’estar	  situat	  a	  
qualsevol	  categoria	  inferior	  a	  la	  del	  jugador	  subsDtuït),	  excepte	  en	  el	  cas	  de	  l’úlDm	  grup	  que	  
podran	  agafar	  qualsevol	  jugador	  de	  Padelsbons	  del	  nivel	  N3	  que	  no	  jugui	  la	  lliga.	  	  

	   	  4.5.5	  Un	  Jugador	  podrà	  ser	  suplent,	  únicament	  d’una	  parella,	  durant	  una	  
mateixa	  jornada.	  

	   	  4.5.6	  Els	  mèrits	  obDnguts	  (punts,	  ascensos,	  etc)	  pel	  jugador	  suplent	  s’aplicaran	  
sempre	  sobre	  el	  jugador	  Dtular.	  	  
5.	  Classificació	  	  

	  5.1	  Els	  jugadors	  classificats	  en	  1er	  ,	  2on	  i	  3r	  lloc	  del	  seu	  grup	  pujaran	  automàDcament	  
de	  grup	  ocupant	  les	  tres	  úlDmes	  posicions	  per	  establir	  el	  ranking	  .	  	  

	  5.2	  Els	  jugadors	  classificats	  en	  úlDma,	  penúlDma	  i	  avant	  penúlDma	  posició	  de	  grup	  
baixaran	  automàDcament	  al	  grup	  inferior	  ocupant	  les	  tres	  primeres	  posicions	  d’aquest	  per	  
establir	  el	  ranking.	  

	  5.3	  Les	  parelles	  que	  no	  hagin	  disputat	  1/3	  part	  dels	  parDts	  (3	  W.O.)	  i	  les	  que	  es	  reDrin	  
de	  la	  lliga	  ,quedaran	  en	  l’ulDma	  posició	  del	  grup	  i	  no	  es	  comptaran	  els	  resultats	  obDnguts	  amb	  
la	  resta	  de	  parelles.	  
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	  5.6	  La	  classificació	  de	  cada	  grup	  quedarà	  establerta	  de	  la	  següent	  manera:	  	  
	   	  5.6.1	  Punts	  aconseguits	  
	   	  5.6.2	  Resultats	  /	  numero	  de	  punts	  aconseguit	  entre	  l’enfrontament	  directes	  de	  

les	  parelles	  empatades	  a	  punts.	  
	   	  5.6.3	  Diferència	  de	  jocs	  

	  6-‐Reptes	  per	  pujar	  de	  categoria:	  	  
Per	  poder	  anar	  a	  una	  categoria	  directament	  sense	  passar	  per	  les	  inferiors	  en	  el	  cas	  de	  parelles	  
noves	  a	  la	  lliga	  o	  que	  ho	  decideixin	  perquè	  un	  dels	  membres	  no	  ha	  jugat	  la	  lliga	  anterior	  	  es	  
donarà	  la	  possibilitat	  de	  fer	  “reptes”	  .	  Explicarem	  el	  funcionament	  dels	  mateixos	  en	  una	  
normaDva	  a	  part	  ben	  detallada	  més	  endavant.	  Però	  us	  avancem	  es	  tractarà	  de	  guanyar	  
almenys	  a	  dos	  parelles	  del	  grup	  al	  que	  vulguin	  entrar,	  	  ja	  s’explicarà	  a	  la	  normaDva	  	  com	  seran	  
escollides	  les	  parelles	  a	  les	  que	  s’hauran	  d’enfrontar	  	  ,	  això	  sí	  en	  cas	  de	  no	  superar	  el	  repte,	  
aniran	  directament	  al	  grup	  D.	  
7.	  Ranking	  de	  classificació	  :	  	  

	  7.1	  Al	  acabar	  la	  lliga	  es	  farà	  el	  ranking	  tenint	  en	  compte	  les	  posicions	  assolides	  en	  cada	  
grup	  i	  establint	  les	  posicions	  dels	  3	  ascensos	  i	  descensos	  en	  cada	  grup.	  

	  7.2	  Per	  l’obtenció	  de	  punts	  del	  ranking	  es	  farà	  de	  la	  següent	  manera:	  S’ordenaran	  les	  
parelles	  de	  la	  1	  del	  primer	  grup	  fins	  a	  l´úlDma	  parella	  del	  ulDm	  grup.	  Aquesta	  úlDma	  obDndrà	  
10	  punts,	  la	  penúlDma	  20	  punts	  i	  així	  successivament	  	  sumant	  	  10	  punts	  a	  cada	  parella	  situada	  
immediatament	  	  superior	  fins	  arribar	  a	  la	  primera	  parella	  del	  primer	  grup.	  	  
Es	  a	  dir	  que	  si	  hi	  ha	  40	  parelles,	  la	  numero	  1	  obDndria	  fins	  a	  un	  total	  de	  400	  punts,	  aixi	  que	  
cada	  membre	  de	  la	  parella	  individualment	  s’emportaria	  200	  punts.	  

	  7.3	  Quan	  una	  parella	  es	  disolgui	  i	  no	  conDnui	  junta	  en	  la	  següent	  lligueta,	  si	  formen	  
una	  parella,	  aquesta	  Dndrà	  els	  punts	  de	  la	  suma	  dels	  2	  membres	  pts	  acumulats	  només	  de	  
l’úlDma	  lliga.	  	  

	  7.4	  Els	  grups	  de	  la	  nova	  lliga	  es	  formaran	  de	  manera	  ordenada	  tenint	  en	  compte	  els	  
punts	  totals	  dels	  membres	  de	  la	  parella,	  (sigui	  vella	  o	  nova)	  sumant	  els	  pts	  dels	  dos.	  

	  7.5	  Per	  fer	  els	  grups	  de	  la	  propera	  lliga,	  només	  es	  Dndran	  en	  compte	  els	  pts	  obDnguts	  a	  
la	  úlDma	  lliga,	  no	  hi	  haurà	  acumulació	  de	  pts	  obDnguts	  en	  lligues	  anteriors..	  

	  7.6	  Així	  doncs	  per	  l’explicat	  al	  punt	  7.5,	  	  un	  jugador	  que	  es	  perdi	  una	  lliga	  per	  lesió	  o	  
per	  qualsevol	  moDu	  (feina,	  enfermetat,	  etc)	  començara	  amb	  0	  pts	  +	  els	  que	  Dngui	  la	  seva	  
parella	  a	  la	  nova	  lliga	  i	  això	  el	  col·∙locarà	  	  en	  una	  posició	  del	  ranking	  determinant	  la	  lliga	  que	  
haurà	  de	  jugar.	  En	  aquest	  cas	  podrà	  demanar	  si	  ho	  desitja,	  l’opció	  de	  “reptar”	  com	  s’explica	  al	  
punt	  7.7	  

	  7.7-‐Només	  el	  primer	  i	  segon	  de	  cada	  lliga	  Dndran	  assegurat	  l’ascens	  de	  grup,	  el	  tercer	  	  
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podria	  ser	  que	  no	  pujes	  en	  funció	  de	  les	  noves	  parelles	  creades	  o	  els	  reptes	  que	  es	  facin.	  

	  7.8	  Exemple	  ranking:	  Per	  il.lustrar	  tot	  això	  que	  no	  és	  senzill	  hem	  preparat	  uns	  exemples	  
al	  anexe	  de	  la	  normaDva	  (Exemples	  de	  com	  funciona	  el	  ranking)	  
8	  Visualització	  de	  resultats	  

	  8.1	  Es	  donarà	  als	  parDcipants	  un	  link	  on	  podran	  consultar	  els	  seus	  resultats	  i	  
classificacions	  online.	  

	  8.2	  Es	  penjarà	  el	  mateix	  link	  a	  la	  web	  del	  club	  (apartat	  PadelsBons)	  .	  
9.	  Casos	  concrets	  	  	  

	  9.1	  Qualsevol	  altre	  situació	  que	  es	  pugui	  donar	  durant	  el	  campionat	  i	  que	  no	  esDgui	  
reflecDda	  al	  reglament	  serà	  estudiada	  pel	  comité	  de	  lligues	  PadelsBons	  	  .	  

	  


