LLIGA SOCIAL DE PÀDEL 2017-2018

LLIGA-RÀNQUING
Com l’any passat, des del Club de Tennis Girona volem seguir creixent amb
l’Àrea de Pàdel i ens complau presentar-vos la Lliga Social de Pàdel 20172018.
En aquest cas es tracta d’un sistema Lliga-Rànquing pensat en vosaltres i
especialment dissenyat per a:
Facilitar que els jugadors habituals de Pàdel del Club coneguin més les
parelles del seu nivell
Fomentar la competitivitat entre els Jugadors amb un sistema de joc
divertit i motivant
Establir un rànquing de jugadors/es que representaran el Club en les
diferents Competicions en què participem.

PLACES LIMITADES
Per tal de facilitar la dinàmica de la Competició i fer-la el màxim de còmoda i
divertida possible s’ha considerat adequat tenir en compte el següent límit de
participants:
45 parelles per a la competició masculina i femenina, només per Socis.

CALENDARI
Aquest any, escurçarem una mica la Lliga Social per tal de facilitar
l’organització del calendari de tothom i farem 2 fases regulars i 1 fase final.
1ª fase: 13 novembre-30 desembre (6 setmanes)
2ª fase: 15 gener- 28 febrer (6 setmanes)
FASE FINAL: 19 març-30 abril (6 setmanes)

Al final es farà un APERITIU amb tots els participants de la lliga, amb entrega
de trofeus i premis per als jugadors.

PREU
Es tracta d’una Lliga Social que durarà bona part de l’any i la intenció és que
participin el màxim nombre de jugadors. Oferim una competició assequible a
tots els nostres socis i amb una única inscripció per tot l’any de 15 € en
concepte de:
Pots de pilotes
Lloguer de Pista i llum artificial

SISTEMA D'ASCENS RÀPID
Tenint en compte que el sistema de competició de la lliga anterior va funcionar
bé, seguirem fent-ho igual per tal que cadascun dels partits siguin el màxim
competitius possible. Per aconseguir-ho:
Es farà un anivellament inicial: seguirem la classificació final de l’any
anterior, i en cas que hi hagi parelles noves, els tècnics de la nostra
escola decidiran segons el nivell dels jugadors per tal d’aconseguir grups
compensats, seguint aquest procediment:


Farem una divisió dels grups segons blocs de 3 (1-2-3, 4-56, 7-8-9). La parella nova la col·locarem en el grup més
baix del bloc que l’organització cregui que li pertany.

Es comptarà amb la participació dels nostres tècnics i els nostres
equips de competició per tal de garantir heterogeneïtat en els nivells.

En finalitzar cada fase s'actualitzarà el Rànquing computant els
ascensos i descensos segons la posició de cada jugador.

Normativa
Les següents normes han de ser conegudes i acceptades per tot els
participants en la competició que s’han de comprometre a respectar-les i
complir-les per tal de vetllar pel bon funcionament de la Competició.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS
És una lliga oberta a totes les parelles que desitgin participar i que siguin Socis
del Club. Només calen ganes de divertir-se, conèixer gent nova i competir.

INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es realitzaran per parelles, i en elles caldrà anotar:
Nom i Cognoms
Telèfon localitzable
Correu electrònic
Dies i horaris de joc
La matrícula d'inscripció de 15 €
La inscripció s'ha de fer omplint el formulari abans del 3 de novembre a
través de la pàgina:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn5ILLmbjZRoVOKe5hTFS
CzPI0Jnswvni8moR01zIR0odNbA/viewform

Serà causa de NO ADMISSIÓ d'una parella no omplir la totalitat la fitxa
d'inscripció. Per a qualsevol dubte podeu preguntar a la Recepció del
Club(972201083) o enviant un correu electrònic a info@tennisgirona.com.

GRUPS
S'establiran grups de 5 parelles* fins a completar el total de parelles de cada
categoria:
Rànquing Masculí: 9 Grups de 5 parelles
Rànquing Femení: 9 Grups de 5 parelles

*Si el número de parelles no quadra, es podran fer grups de 4 o 6 parelles per
tal que tots quedin equiparats.

ORGANITZACIÓ DE PARTITS

Cada fase constarà de quatre partits que es disputaran a raó d'un per
setmana. Cadascuna de les parelles haurà de ficar-se d’acord en dia i
hora i comunicar-ho a la Recepció del Club.
Al començament de cada temporada cada parella participant rebrà un
correu electrònic amb les dades de tots els competidors del seu grup
per tal de facilitar la comunicació entre ells.
La reserva del partit s’haurà de fer dins del mateix dia trucant per telèfon
al Club o presentar-se en persona a Recepció i llogar la pista
directament sense reserva prèvia, seguint el procediment habitual de
reserva de Pista. Les pistes destinades al Social seran la 3 i la 6.
Es comptarà amb una setmana de recuperació després cada
temporada per tancar partits pendents. Si transcorreguda aquesta
setmana no s’han jugat els partits pendents, les parelles afectades
sumaran 0 punts pels partits que els quedin.
Els partits es jugaran al millor d’11 jocs (amb diferència de dos jocs). En
cas d'haver finalitzat l'hora i no haver-hi una diferència de dos jocs es
disputarà un tie break a 7 punts.
En cas d’empat a 10-10, es disputarà un tie break a 7 punts.
Cada parella jugarà la meitat dels partits en qualitat de LOCAL i haurà
de responsabilitzar de:

Reservar la pista
Agafar i retornar les pilotes
Lliurar l'Acta del partit signada per les dues parelles

Si les circumstàncies obliguen a aturar un partit s'intentarà continuar un altre dia amb
el marcador en el moment de l'aturada. En cas de no poder continuar amb el partit per
raons alienes a la lliga, es donarà per perdut el partit afectant a les parelles i la
consegüent sanció a la parella causant de la no disputa de la trobada.

Els partits es disputaran d'acord a les regles de la Federació Catalana de Pàdel
(http://www.fcpadel.cat/)

Si es produís una lesió durant un partit aquest es donarà per perdut per part de la
parella del jugador que ha patit la lesió. Sempre amb el resultat que hi hagi en aquell
moment ampliat fins a 11 o guanyat en el tie-break.

SANCIONS
La no presentació de l'acta suposarà un WO a la parella local

CANVIS DE PARELLA
En cas de lesió "curta" o impossibilitat contrastada per l'Organització
d'última hora d'algun jugador per jugar partits, es podrà:
Buscar un substitut puntual per a aquest partit (sempre que els
contraris estiguin d'acord, només així serà vàlid el resultat).
Anul·lar el partit i celebrar-lo un altre dia

Les parelles que juguin menys de dos partits de cada fase seran
excloses del rànquing.
Una persona no pot jugar amb dues parelles diferents en dos grups
diferents de la lliga.
Prèvia autorització de l'organització, estarà permès canviar de parella al
començament de cada fase si hi ha un motiu per fer-ho (lesió, malaltia,
no afinitat amb la parella, incompatibilitats horàries...) Els canvis hauran
de ser notificats amb antelació i els procediments a l’hora de la nova
classificació seran els següents:
La persona que s’incorpora nova (en cas que encara no hagi
jugat), seguirà la posició de la seva parella, sempre i quan el
motiu de la baixa sigui per lesió, malaltia o causes justificades.
Si alguna parella es desfà i s’ajunten dues persones que ja
estaven jugant la lliga, la nova posició que ocuparan serà la de la
persona que estava en el grup més baix.
Si una parella es desfà per fer-ne dues de noves amb altres que
no estaven jugant la lliga, aniran al grup més baix segons el seu
nivell tècnic (dins els blocs de 3).
Si en algun moment, pel bon funcionament de la lliga, veiem que
el nombre de parelles a cada grup es desproporcionat,
l’organització es reserva el dret a fer els canvis oportuns per tal
que a cada grup hi hagi un nombre homogeni de parelles.

Si a l’inici d’una fase s’incorpora una parella nova, la posició dins la
classificació serà determinada per l’organització seguint el mateix
procediment que a l’anivellament a l’inici de la lliga.

PUNTUACIONS
El guanyador obtindrà 3 punts i el perdedor obtindrà 1 punt.
Transcorreguda la setmana de recuperació per a cada partit no
disputat es donaran 0 punts a totes dues parelles.

La classificació es farà per ordre descendent de punts obtinguts, sets i
jocs guanyats
En cas d'empat a punts entre 2 o més parelles dins del grup, es tindran
en compte:
La diferència entre sets guanyats i sets perduts
La diferència particular entre els dos empatats (qui va
guanyar a qui).
La diferència entre jocs guanyats i jocs perduts

ASCENSOS I DESCENSOS
Com a norma general, després de cada temporada:
POSICIÓ

CANVI DE GRUP

1r classificat del Grup

ASCENDEIX 2 GRUPS

↑↑

2r classificat del Grup

ASCENDEIX 1 GRUP

↑

3r classificat del Grup

ES MANTÉ AL GRUP

←

4t classificat del Grup

BAIXA 1 GRUP

↓

5è classificat del Grup

BAIXA 2 GRUPS

↓↓

Cal tenir en compte alguns casos especials que detallem a continuació:
GRUP 1:
El primer es queda en el grup
El segon es queda en el grup
El tercer descendeix un grup

GRUP ÚLTIM:
El tercer puja un grup
El quart es queda en el grup
El cinquè es queda en el grup

ORGANITZACIÓ DE PARTITS
COM RESERVAR LA PISTA PER JUGAR LA
LLIGA-RANQUING

-

Cada fase constarà de quatre partits que es disputaran a raó d'un per
setmana. Per fixar el dia i hora de cada partit caldrà que cadascuna de
les parelles es fiquin d’acord.

-

En aquest cas, la parella LOCAL serà la responsable de posar-se en
contacte amb la parella rival i comunicar l’acord a la recepció del Club,
per tal d’efectuar la reserva*.
*Podeu utilitzar com a guia els horaris que ens heu comunicat en la inscripció
tot i que no serà obligatori jugar en aquestes franges horàries.

-

Per tal d’efectuar la reserva esmentada caldrà fer-ho a través de l’app
del Club Tennis Girona, on hi hauran disponibiles les pistes 3 i 6 pel
social. També es podran fer el mateix dia de partit, sempre i quan una
d’aquestes pistes estigui disponible, trucant a la Recepció Club (972
201083) tot indicant:
o Partit de Lliga - Rànquing .
o Nom de les parelles que disputaran el partit.

-

El mateix dia del partit es prega màxima puntualitat. Ja que abans del
partit haureu de comunicar a la Recepció del Club:
o Partit de Lliga - Rànquing.
o Nom de les parelles que disputaran el partit.
o La parella LOCAL, haurà de responsabilitzar de:


Demanar les PILOTES que s’utilitzin en el partit i retornarles quan aquest finalitzi.



Demanar l’ACTA i retornar-la signada per les dues parelles
en acabar el partit.

L'Organització es reserva el Dret d'Admissió i el dret d’efectuar els canvis
en el Reglament que consideri oportuns durant el transcurs de la Lliga
Social de Pàdel 2016-2017. Aiximateix, el criteri tècnic sempre prevaldrà
per sobre tota la normativa, pel bon funcionament de la Lliga Social.
Atents a les vostres suggerències i dubtes esperem que gaudiu de la
Lliga

Moltes Gràcies

