
Normativa Lliga de Pàdel 2018/19 
 

FORMAT DE LA LLIGA NOCTURNA: 
 

• Hi haurà quatre categories: 1ª-2ª-3ª i 4ª. Lliga de grup. Tots contra tots. 

• Els dos primers de cada categoria pugen i els dos últims baixen. 

• Tots els partits es jugaran de dilluns a dijous a les 21h i divendres a les 20.30h i a les 21h a excepció d’horaris 

incompatibles entre contrincants que llavors el club els posarà el dissabte. El Club pot avançar l’hora dels partits si hi ha 

pistes amb hores partides. 

• El marge d’espera dels jugadors serà de 15 minuts. A partir de les 21.15h es considera WO. 

• Es jugarà al millor de 3 sets.  

• En cas d’empat a 6 jocs, tots els sets es resolen amb tiebreak a 7 punts amb diferència de 2. 

• En cas d’empat: -Doble: resultat enfrontament entre ells. -Triple: primer set-average, segon joc-average. 

• Partit guanyat = 2 punts; partit perdut = 0 punts. 
 

EN CAS DE PLUJA: 
 

• Els jugadors han de trucar al club per saber de l’estat de les pistes. 

• La organització tornarà a fixar el partit aplaçat dins del calendari i de l’horari del torneig. Un cop confirmada l’hora i data es 

considerarà partit oficial i seguirà el funcionament general del campionat. En cas d’horaris i dies incompatibles entre els 4 

jugadors o amb el club, la organització fixarà el partit un dia concret i resultarà la data oficial. 
 

QUAN UNA PARELLA NO POT ASSISTIR AL PARTIT: 

 

• Ha d’avisar al club i a la parella contrincant. 

• No es pot fer canvi de parella. Si es fa, el partit és amistós i puntua pel contrincant. 

• Tindrà la oportunitat d’avançar el partit si la parella contrincant hi està d’acord, però mai d’endarrerir-lo. En cas 

contrari el partit està perdut. 

• El partit que s’hagi avançat no es podrà jugar de dilluns a dijous entre les 17h i les 21h. 

• En cas que aquest partit finalment no es pugui jugar dins del dia corresponent, el club oferirà la possibilitat de jugar-lo com a 

amistós fins a la data de tancament del torneig.                  

Tancament del torneig: 12 de juliol de 2019.  

El club es reserva el dret a fer les modificacions que cregui oportunes. 


