
GRAN LLIGA SOCIAL PÀDEL 

 

 
    

 
 

Durada:  15 FEBRER-15 OCTUBRE (no es disputa juliol/agost)    Inscripció: www.athc.cat (formulari) Límit:4 
FEBRER                                               
Preu x 1 categoria: (masc o fem): 15€ (febrer) + 15€ (abril). Llum inclosa  
Preu x 2 categories (masc o fem + mixt): 19€ (febrer) + 19€ (abril). Llum inclosa  

 
P R E M I S S E S 
- Només per socis. Edat mínima participació: 14 anys. Masculí / Femení / Mixt femení 
- Inscripció per parelles. Poden doblar les parelles per jugar mixt 
- Donarem les dades dels adversaris del grup de joc per que podeu quedar. 
- Un responsable ha de muntar grups de WHATS 
- Partits d’1 hora. Es juga a suma de jocs. Es important la diferència obtinguda per la suma i resta de jocs en cas 
d’empats a victòries. 
- Puntuació: partit guanyat: 3 pts; partit empatat: 1 pt; partit perdut: 0 pts 

  

C R I T E R I S   E X T R E S 

No presentat -2 pts pel no presentat + 3 pts per l’altre parella 

Lesió i no comunicada a DT -2 pts per la parella amb lesió + 3 pts per l’ altre parella 

Lesió però comunicada a DT  0 pts per la parella amb lesió + 3 pts per l’ altre parella 

No jugats sense comunicar a DT -2  pts per les dues parelles 

 
NOVETAT IMPORTANT:  
DINS DELS ULTIMS 5 DIES  DEL PERIODE FIXAT, no es poden anul·lar partits. Si es cancel·len es consideren WO, 
aplicant la normativa com a NO presentat 
No son vàlides les substitucions de jugadors (només en cas de que la DT ho accepti) 
 
Quan estiguin configurats els nous grups de cada mes, tindreu marcada la data de inici i final, SENSE APLAÇAMENTS 
PER CAP MOTIU, o s’aplicaran els CRITERIS EXTRES exposats anteriorment 

 

CRITERIS DE  RECOMPTE: 
1er ) punts per victòries. Descomptant penalitzacions possibles (lesions, partits no jugats, etc...) 
2on) en cas d’empat a punts, s’apliquen els següents criteris per aquest ordre: 

a) Per nombre de partits jugats. Es premia jugar. 
b) Per diferencia de jocs. Passa la parella que te més diferencia entre jocs guanyats i jocs perduts 

 

ALTES, ASCENS I DESCENS 
Si s’incorpora un nova parella, serà al inici d’un període de joc fixat. El preu serà el mateix sigui quan sigui la inscripció. 
Entrarà dins del grup que estarà un per sota del nivell que consideri el DT.   
Els grup seran màxim de 5 parelles. El criteri de ascens i descens es el següent: 
Grup de 4: pujarà 1 parella i baixarà 1 parella 
Grup de 5: pujaran 2 parelles i baixarà 1 parella 

 
P R O C É S  DE  R E S E R V E S: 
- Cada parella podrà demanar reserves anticipades amb un mínim de 2 dies a escolapadel@athc.cat amb el nom dels 4 
jugadors.  
- La reserva serà vàlida pel partit oficial, sinó es juga es donarà 0 pt a cada parella. 

 
R E S U L T A T S : 
- immediat després del partit a escolapadel@athc.cat anotant :  
                           GRAN LLIGA: « parella vencedora » ha guanyat  a  « parella vençuda » per “10 - 8” 

 
NOTA MOLT IMPORTANT: 
ES PREGA FLEXIBILITAT HORÀRIA. ADAPTAR-SE  LO MÀXIM POSSIBLE ALHORA DE PACTAR 
PARTITS.  
EN CAS DE NO ACORD, EL DT MARCARÀ UN DIA I HORA DE  JOC, QUI NO ES PRESENTI, SERÀ WO. 
 

Es recomana la participació en aquest esdeveniments per aprendre jugar competint Moltes gràcies. Secció de pàdel 
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