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INTRODUCCIÓ 

- Aquest és un campionat de pàdel obert a jugadors/es d’arreu i de qualsevol nivell, ja 
siguin socis o no socis del Club. 

- Tots els participants tindran accés al programa de reserves online del Club, per tal de 
poder gestionar les seves reserves, resultats i classificacions. 

- Tots els partits del campionat s’hauran de disputar a les pistes del Club Pàdel Riba-roja. 

- El Jutge àrbitre i la Comissió Esportiva tindran la funció de seguiment i coordinació del 
campionat per tal de garantir el bon desenvolupament de la competició. 

 Jutges àrbitres: Miquel A. Cervelló (Tel. 603 787 282)   

 Comissió Esportiva: formada per la resta de membres de la Junta directiva del Club.  

- Les pilotes van a càrrec dels participants durant tot el campionat, excepte a les Finals, on 
el Club aportarà les necessàries per disputar les finals de totes les categories. 

 

TERMINIS DE LA COMPETICIÓ 

1ª FASE: LLIGA DE GRUPS: 

Començarà l’ 1 de Juny i finalitzarà l’ 1 de Juliol. Al llarg d’aquest període s’hauran de 
jugar tots els partits de lliga. No hi haurà possibilitat d’ajornar cap partit per després 
de l’ 1 de Juliol. 

Data final de tancament de classificacions de la 1ª Fase de Lliga:  1-juliol  21:00h. 

2ª FASE: PLAY OFF’s: 

- Els PLAY OFF’s començaran a partir del 9 de Juliol i finalitzaran el 19 d’agost. 

Els dies 17 i 18 d’Agost seran els dies pre-fixats per a jugar les semifinals 
del campionat. 

El diumenge 19 d’Agost es disputaran totes les Finals del Campionat. 
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FORMAT DE COMPETICIÓ 
1ª FASE:  LLIGA DE GRUPS. Les categories quedaran configurades de la següent forma.   

- MASCULÍ 1ª Categoria:  4 grups de 5 parelles cada grup. 
- MASCULÍ 2ª Categoria:  5 grups de 5 parelles cada grup. 
- FEMENÍ :  4 grups de 5 parelles cada grup. 

2ª FASE:  PLAY OFF’s. Les classificacions per a la segona fase es definiran així: 
MASCULÍ  1ª Categoria:  
- Les 4 primeres parelles de cada grup es classificaran pel PLAY OFF’s de 1ª 

Categoria, accedint a vuitens de final. 
- La resta de parelles quedaran eliminades i no jugaran els Play Off’s.  

MASCULÍ  2ª Categoria:   

- Les 3 primeres parelles de cada grup es classificaran pel Play Off’s, també es 
classificarà la 4ª millor parella de tots els grups, accedint a vuitens de final. 

- Les parelles classificades en 4ª i 5ª posició es classificaran pel quadre de 
consolació, accedint a quarts de final. 

- La parella que hagi obtingut menor puntuació en la fase de grups quedarà 
eliminada.  

FEMENÍ  1ª Categoria:   
- Les 4 primeres parelles de cada grup es classificaran pel PLAY OFF’s de 1ª 

Categoria, accedint a vuitens de final. 
- Les parelles classificades en última posició de la lliga de grups quedaran 

eliminades i no jugaran els Play Off’s.  
- Un cop jugats els vuitens de final, les 8 parelles que hagin perdut tindran la 

possibilitat d’incorporar-se al quadre de consolació, accedint a quarts de final.  

REGLAMENTACIÓ DE JOC 

- Reglament general de la Federació Catalana de pàdel. 

- Els partits seran a 2 sets, en cas d’empat a 1 set es jugarà un SUPER TIE-BREAK a 10 
punts amb diferència de 2 punts. El resultat del super tie-break s’anotarà com un set 
amb resultat 7-6, independentment del tanteig real del super tie-break. 

- Només les Semifinals i les Finals es jugaran amb el sistema tradicional de 3 sets.  

- Si passats 15 minuts de l’hora reservada el rival no s’ha presentat a pista, es podrà 
aplicar victòria per W.O. 
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- La puntuació dels partits serà la següent: 

 Partit guanyat    2 punts 
 Partit perdut     0 punt 
 Partit guanyat per WO  2 punts 
 Partit perdut per WO  -1 punt 
 Partit no disputat   -1 punt  

- Al final de la primera fase es penalitzarà a les parelles que tinguin partits pendents de 
disputar. S’aplicarà 1 punt negatiu per cada partit no jugat. 

- CRITERIS DE DESEMPAT A LES CLASSIFICACIONS: 
1. Resultat particular entre les parelles empatades. 
2. Diferència global de sets a favor i en contra. 
3. Diferència global de jocs a favor i en contra. 

 

RESERVA  i  HORARIS DE JOC 

- Aquesta edició hem incorporat una NOVETAT molt important en relació a la 
programació de les dates i horaris dels partits de lliga. 

- Els horaris dels partits de lliga seran pre-fixats per l’organització en base a les 
disponibilitats comunicades prèviament per cada parella. Això vol dir que totes les 
parelles hauran d’informar de la seva disponibilitat horària per a les 4 setmanes de lliga 
(1-juny al 1-juliol). 

- La comunicació d’aquesta informació es farà de manera estandarditzada a través d’un 
formulari on-line. Us enviarem el link per whatsapp a l’hora de fer la inscripció. 

- L’organització pre-fixarà tots els partits possibles segons les disponibilitats comunicades. 
Aquests horaris seran publicats prèviament al inici de la lliga. 

- COSES A TENIR EN COMPTE: 

 En cas que algun partit no s’hagi pogut pre-fixar per manca d’infomació o per 
incompatibilitat de disponibilitats, seran les parelles implicades les responsables 
de buscar data i hora per a la disputa del partit. 

 En el supòsit que algun partit amb horari pre-fixat no es pugui disputar per algun 
imprevist, les parelles implicades hauran de coordinar entre elles una nova data. 
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- Tots els jugadors/es esteu introduïts al programa i teniu accés per gestionar les vostres 
reserves, partits, resultats i classificacions. 

- La web del Club és www.padelribaroja.com , i per reservar heu de clicar l’opció  
“RESERVA PISTA”, un cop dins el programa de reserves heu d’anar a l’apartat 
“CAMPIONATS”. 

- La introducció dels resultats al programa online, serà responsabilitat dels 4 jugadors. 

 IMPORTANT: Els partits es consideraran com a disputats quan estiguin finalitzats i 
el resultat estigui introduït al programa. O sigui, si un resultat no s’ha introduït serà 
com si el partit no s’hagués disputat, i per tant no computarà a la classificació. 

 RECOMANACIÓ:  Reviseu les vostres agendes i compromisos, i si preveieu 
dificultats per jugar durant algun període de la lliga, intenteu avançar els vostres 
partits el màxim possible, ja que els terminis del campionat son invariables. 

 ATENCIÓ :  En el supòsit que alguna parella tingui dificultats per concretar dia i hora 
per disputar un partit amb una altra parella, podrà demanar l’ajuda del jutge 
àrbitre. Aquest intermediarà entre les parelles, i fixarà el partit en un dia i hora que 
s’adapti el màxim possible a la disponibilitat dels jugadors. 

Aquesta demanda es podrà fer sempre que es necessiti, però s’haurà de fer com a 
mínim 7 dies abans de qualsevol termini, per tal que hi hagi un marge raonable per 
fixar la data. O sigui, no espereu a última hora a comunicar-ho, ja que potser no hi 
haurà suficient temps per gestionar-ho. 

JORNADA MARATÓ 

- La JORNADA MARATÓ serà la Jornada Inaugural del Campionat, i es jugarà els dies 1, 2 i 
3 de Juny en horaris de matí, tarda i nit. 

- Durant aquest dies tots els participants que estiguin disponibles, jugaran com a mínim 
un dels seus partits de lliga. 

- Els horaris dels partits seran pre-fixats per l’organització, tenint en compte les 
disponibilitats que hagi comunicat cada parella.  

- Aquests dies es farà entrega del WELCOME PACK a cada jugador/a i també es cobraran 
les inscripcions al campionat.  

 

http://www.padelribaroja.com/
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CASOS EXCEPCIONALS 

- En cas que algun jugador/a hagi d’abandonar la competició a causa d’una lesió de llarga 
durada, es podrà substituir per un altre jugador/a de nivell similar i que no hagi 
participat en la competició. Només es podrà fer durant la 1ª fase, a la 2ª fase de Play 
Off’s no hi haurà possibilitat de fer cap substitució de parella. 

- En el supòsit  que una parella es retiri de la competició, quedarà en última posició i els 
seus resultats no es computaran a la classificació. 

- Si durant el campionat es produeix qualsevol situació que no estigui reflectida en 
aquesta normativa, serà estudiada i resolta pel Jutge i la Comissió esportiva. 
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