
NORMATIVA LLIGA SOCIAL DE PÀDEL 

 

La Lliga Social està destinat a tots aquells jugadors/es socis/es del Club Egara. 

Objectiu 

Aquesta edició de La Lliga Social, ens servirà per elaborar i tenir un Ranking 

Individual del club tant a nivell Masculí com Femení. Aquest Ranking ens serà una 

referència per quan tinguem altres campionats interns com el Torneig Social ,que 

és de caràcter eliminatori o altres formats de campionats que organitzem 

internament 

Dates 

La Lliga començarà el 19 de Febrer i s’acabarà a finals del mes de Juny. 

Categories 

- Masculina 

- Femenina  

 La inscripció s’ha de fer per parelles. 

Edats 

Edat mínima per participar és de 16 anys complerts.  

Jutge Àrbitre  

El jutge àrbitre de la Lliga Social serà l’Edu Altimires. 

Format de la Lliga Social 

 Sistema de grups per nivell,amb 9 parelles en cada grup, on es juga tots 

contra tots.  

 

 En el cas que tots els grups no ens quadressin amb 9 parelles, el grup de més 

a baix serà el grup amb més parelles. 

 

 Per fer els grups d’aquesta edició de Lliga Social, ho farem seguint el criteri 

del responsable de la secció de pàdel i també amb la referència de la Lliga 

organitzada la temporada passada pel Marc Grané.  

 



 La duració dels partits serà d’una hora i la parella guanyadora serà la que 

hagi guanyat més jocs. 

Puntuació de la Lliga Social 

 
 La puntuació s’estableix de la següent forma: 

 

 

Partit guanyat - 3 punts 

 

Partit perdut   - 1 punt 

 

No presentat - 0 punts 

 

 El resultat dels partits es donarà a la recepció del club. 

 

 La parella que es retiri de la competició perdrà la puntuació, adjudicant-se 

els 3 punts corresponents els que tindrien que jugar amb ell i també els que ja 

havien jugat. Si el proper any, volen tornar a participar baixaran de grup. 

 

 Al finalitzar aquesta Lliga, les parelles classificades en les dos primeres 

posicions del seu grup corresponen automàticament pujaran al grup 

immediat superior, i les dos ultimes parelles baixaran al grup inferior. 

 

 En cas d’empat al finalitzar la competició es determinarà pel resultat directe 

entre ells i a pels jocs a favor i en contra.  
 

Reserva de les pistes i Horaris per jugar els partits: 

- Els horaris establerts pel jutge àrbitre de La Lliga Social seran: 

 

 De Dilluns a Dijous de 19:00h a 22:00h.  

 

- La reserva de la pista la farà el jutge àrbitre segons l’horari que ell hagi 

establert en el calendari que se li enviarà a tots els participants.  

 

- La recepció del club trucarà el dia abans del partit a un jugador de cada 

parella per confirmar que aquell partit es jugarà. 

 

- La duració de la reserva de la pista serà de 1 hora.  

 

 



Partits aplaçats 

 

- Els partits aplaçats o que no es puguin jugar en l’horari marcat es podran 

jugar en qualsevol horari però la reserva l’haurà de fer per internet els 

mateixos socis. Hi haurà com a màxim tres setmanes per jugar aquest partit. 

 

- Només es podrà jugar més tard de tres setmanes, en cas que un jugador 

estigui lesionat i no pugui jugar partits durant un període llarg de temps.  

 

Preu  

15€  per persona, on la llum està inclosa dins del preu però les pilotes no ho estan. 

 

 

 

Secció de Pàdel 

 


