
 

 

 

 

 

Aquest any, l’activitat social més esperada de pàdel a Martorell, arriba a la seva quinzena edició.  

 

1.-CATEGORIES 

La lliga està formada per les següents categories: 

 MASCULINA FEMENINA MIXTA 

CATEGORIES 1 - 2 - 3 1 - 2 1 - 2 

 

 

2.- INSCRIPCIONS I SISTEMA DE PAGAMENT 

Les inscripcions estan obertes a tots/es els/les jugadors/es de pàdel majors d’edat. Els/les menors 

d’edat podran participar a partir de l’any 2006 (any inclòs).  

Els preus són: 

 
UNA 

CATEGORIA 
DUES 

CATEGORIES(1) 

SOCIS 25,00 € 40,00 € 

NO SOCIS 35,00 € 50,00 € 
(1) Una categoria, femenina o masculina + mixta 

PROMOCIÓ: En el cas de que un jugador no soci, es vulgui fer soci, tindrà un descompte de la 

quota d’un 25%. Actualment la quota de soci es de 33 €, l’import a pagar seria de 25€ i així gaudir 

de totes les avantatges del socis del club.  

Amb el pagament de la inscripció, cada participant rebrà un obsequi en concepte de Welcome Pack. 

Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar fins el 31 de desembre. 

Totes les persones interessades en participar hauran d’abonar la quota en metàl·lic a les oficines 

del  club, situades al Pavelló Can Cases, en el següent horari: 

 

Dilluns, dimarts , dijous i divendres : 17.30  a 21.00 h 

 



 

 

 

És obligatori el pagament de la inscripció abans de començar la competició. El jugador o la jugadora 

que no hagi efectuat el pagament de la inscripció, no podrà disputar cap partit. Tot i així, si aquest/a 

participant queda amb una  altra parella per competir, no es tindrà en compte el resultat del partit. 

 

Un cop iniciada la lliga no es reemborsarà l’import de la inscripció. 

 

3.- FORMAT DE LA LLIGA I SISTEMA DE COMPETICIÓ  

FORMAT DE LA LLIGA CATEGORIA MASCULINA: 

En aquesta edició la Lliga Social no canvia de format, respecte a la Lliga Social 2021-2022 

Cada grup inclourà un màxim vuit/nou parelles. El número total de grups dependrà del número 

d’inscripcions. 

Es jugaran rondes de 7 setmanes ( mini-lligues en format rànquing). Una vegada finalitzada la 

ronda, les parelles classificades en 1r ,2n i 3r lloc, pujaran al grup superior, les parelles que quedin 

classificades en  4t i 5e lloc, es mantindran al mateix grup i les parelles classificades en 6e, 7e i 8e 

lloc baixaran al grup inferior. Es permetre una setmana de marge, entre ronda i ronda. 

La lliga començarà 23 de GENER i està previst que finalitzi en el mes  DE NOVEMBRE, que es 

disputaran les fases eliminatòries: els quarts de final, les semifinals i el Màster final. Aquestes dates 

podran ser modificades depenen de les inscripcions 

Els mesos de Juliol i Agost, la lliga quedarà aturada. 

Les semifinals i finals es realitzen en cap de setmana que seran notificades amb suficient antelació. 

SISTEMA DE COMPETICIÓ: 

La primera fase de competició serà tots contra tots, en una única volta, i per sistema de rànquing, 

segons s’explica a l’anterior punt de “format de la lliga”. 

La fase d'eliminatòries es tindrà en compte les posicions aconseguides a la primera fase. 

En cas d'empat entre dues parelles, es tindrà en compte el resultat obtingut en el seu enfrontament 

directe.   

En cas de triple empat, es tindrà en compte el resultat obtingut en el seu enfrontament directe,  la 

diferència entre els jocs a favor i en contra de cada parella afectada. 

Els quadres de les fases eliminatòries es configuraran una vegada tancada la fase de grups. 

 

 



 

 

 

 

FORMAT DE LA LLIGA CATEGORIA FEMENINA I MIXTA: 

Les categories  Femenina I Mixta, constaran d’un sol grup, i es jugarà amb el sistema de lliga 

convencional. 

SISTEMA DE COMPETICIÓ: 

El sistema de competició serà tots contra tots, en  dues voltes.  

La fase d'eliminatòries es tindrà en compte les posicions aconseguides al final de la lliga 

En cas d'empat entre dues parelles, es tindrà en compte el resultat obtingut en el seu enfrontament 

directe.   

En cas de triple empat, es tindrà en compte el resultat obtingut en el seu enfrontament directe,  la 

diferència entre els jocs a favor i en contra de cada parella afectada. 

Els quadres de les fases eliminatòries es configuraran una vegada tancada la fase de lliga. 

La lliga començarà 23 de GENER i està previst que finalitzi en el mes  DE NOVEMBRE, que es 

disputaran les fases eliminatòries: els quarts de final, les semifinals i el Màster final. Aquestes dates 

podran ser modificades depenen de les inscripcions 

Els mesos de Juliol i Agost, la lliga quedarà aturada. 

Les semifinals i finals es realitzen en cap de setmana que seran notificades amb suficient antelació. 

 

 

En el cas que una categoria estigues dividida en varis grups, els quadres d'eliminatòries es 

realitzarien mitjançat creuaments entre els grups, és a dir, primera parella del grup A contra l'última 

parella del grup B i així successivament. 

NOVES INSCRIPCIONS:: 

Primera fase: No es podrà inscriure cap nova parella fins que no finalitzi la ronda corresponent. 

L’organització decidirà en quin grup se’ls inclourà. 

Fases eliminatòries: No es podrà inscriure cap nova parella. 

CANVIS DE PARELLA:  

No es podrà canviar de parella fins a finalitzar cada ronda.  

En el cas de les fases eliminatòries no es podrà canviar de parella. 



 

 

 

4.- CALENDARI DE COMPETICIÓ EN CATEGORIA MASCULINA  

El calendari de la competició és el següent: 

 1 ronda: del 23 de GENER al 12 de MARÇ 

 2 ronda: del 20 de MARÇ al 7 de MAIG  

 3 ronda: del 15 de MAIG al 2 de JULIOL 

 MESOS DE JULIOL I AGOST ATURADA PER VACANCES 

 4 Ronda del 4 de SETEMBRE al 29 d’OCTUBRE 

Entre rondes es deixarà un temps per recuperació en cas de pluja o altres circumstàncies. 

A final de novembre es disputaran les semifinals i  el Màster final (a concretar). Depenen de les 

inscripcions alguns grups tindran que jugar quarts de final. 

 

5.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ EN TOTES LES CATEGORIES 

La puntuació serà la següent: 

PARELLA GUANYADORA PARELLA DERROTADA 

LA PRIMERA QUE ARRIBA A 9 JOCS 
FINS 5 
JOCS IGUAL/A PARTIR DE 6 JOCS 

3 PUNTS 0 PUNT 1 PUNT 

 

No hi haurà punt d’or en la fase de grups. 

 

 

6.- PARTITS A DISPUTAR 

Cada parella organitzarà els seus partits i es podran avançar per evitar aglomeracions al final de la 

fase de grups.  

Les parelles que després de tres intents no aconsegueixin concretar dates pels partits, hauran de 

notificar-ho a l'organització perquè ho tingui en compte una vegada arribi la data de tancar partits 

seguint les indicacions anteriors. 

La parella que arribi a 5 ND, serà desqualificada i tots els seus partits disputats se'ls donaran per 

perduts per un resultat de 9 a 0. 

Si una parella no es presenta a un partit tancat en data i hora, sense avís previ justificat, serà 

sancionat amb un WO, donant el partit per guanyat a la parella rival per un 9 a 0. 

Si una parella acumula 3 WO serà desqualificada. 



 

 

L’organització de la Lliga Social facilitarà un llistat amb tots els números de telèfon de les parelles 

participants i crearà  un grup de WhatsApp per poder concretar les dates del partits amb més 

facilitat. 

 

7.- RESERVA DE PISTES 

Els participants hauran de reservar les pistes de joc. 

Per reservar-les, s’haurà d’utilitzar el procediment establert pel Patronat Municipal de Serveis 

d’Atenció a les Persones  de Martorell: 

- CIES: 93 774 26 26 

- CE La Vila: 93 774 23 65 

Cada jugador haurà de fer-se càrrec de les despeses de l’enfrontament, d’acord a les condicions 

particulars de la seva modalitat d’abonament als serveis esportius municipals. 

 

8.- RESULTATS I ACTES 

La parella guanyadora haurà d'omplir l'acta del partit i deixar-la a la safata de la competició situada 

al vestíbul del CE La Vila o al CIES, o enviar el resultat a lliga@martorellpadelclub.cat.  

ES OBLIGATORI OMPLIR L’ACTA. NO ES VALIDARA CAP PARTIT SENSE ACTA, ENCARA 

QUE SIGUI W.O. 

LA PARELLA QUE ES RETIRI PER QUALSEVOL MOTIU, ELS SEUS PARTITS REALITZATS 

EN FRONT D’ALTRES PARELLES, QUEDARAN ANUL.LATS. 

ES OBLIGATORI COMUNICAR A LA COMISSIO DE LA LLIGA, ELS PARTITS W.O. I LA SEVA 

JUSTIFICACIO. 

 

9.- ORGANITZACIÓ 

L'organització estarà a disposició dels/de les jugadors/es per qualsevol suggeriment i/o problema 

que es pugui originar, adoptant les decisions oportunes per garantir el bon funcionament de la 

competició. 

 

 

 

mailto:lliga@martorellpadelclub.cat

