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INTRODUCCIÓ 

- La Lliga Up & Down és un campionat social, i està adreçat exclusivament a socis i sòcies 
del Club. 

- Durada del campionat: 

1. 1ª Fase Lliga de grups: 12 octubre  – 11 desembre 2016  
2. 2ª Fase Lliga de grups: 07 gener – 5 març 2017  
3. 3ª Fase Play Off’s: 6 març – 2 abril 2017 

- La gestió del campionat es farà íntegrament des del programa de reserves. La reserva de 
partits, la introducció dels resultats i la seva revisió, així com el seguiment de les 
classificacions seran responsabilitat dels participants. 

- Jutge àrbitre: Miquel A. Cervelló (Tel. 603 787 282) 

- Comissió Esportiva: La resta de membres de la Junta del Club. 

REGLAMENTACIÓ DE JOC 

- Reglament general de la Federació Catalana de pàdel. 

- Els partits seran 2 sets, i 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’apuntarà com un set a 7-6. 

- Només les finals es jugaran amb el sistema tradicional de 3 sets.  

- La puntuació dels partits serà la següent: 
 Partit guanyat = 3 punts 
 Partit perdut = 1 punt 
 Partit guanyat per WO = 3 punts 
 Partit perdut per WO = -1 punt. 
 Partit no disputat = - 1 punt  

- Passats 15 minuts de l’hora reservada es podrà aplicar victòria per W.O. 

- 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. 
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FORMAT DE LA COMPETICIÓ 

- La competició està basada en 2 lligues de grups i 1 Play Off final per cada categoria. 

CAMPIONAT MASCULÍ 

- 1ª Fase:  LLIGA DE GRUPS. Es divideix en dos grans blocs. 

1. PREMIER LEAGUE:  3 grups de 6 parelles. 

2. BUNDESLIGA: 3 grups de 6 parelles. 

- 2ª Fase: LLIGA DE GRUPS. Es dividirà en 3 categories. 

1. CHAMPIONS LEAGUE: Es classificaran les 4 primeres parelles de cada grup de la 
PREMIER LEAGUE. La categoria quedarà dividida en 2 grups de 6 parelles. 

2. EUROPA LEAGUE: Es classificaran les 2 últimes parelles de cada grup de la 
PREMIER LEAGUE, les 2 primeres parelles de cada grup de la BUNDESLIGA i també 
les 2 millors terceres parelles. Quedarà dividida en 2 grups de 7 parelles. 

3. RIBERA LEAGUE: Es classificaran totes les parelles de la BUNDESLIGA que no 
hagin entrat a la EUROPA LEAGUE. Quedarà dividida en 2 grups. 

- 3ª Fase: PLAY OFF’s. Es classificaran les 4 millors parelles de cada grup de la fase 
anterior. Cada categoria tindrà el seu Play Off, i les eliminatòries començaran a quarts de 
final. 

CAMPIONAT FEMENÍ 

- 1ª Fase:  LLIGA DE GRUPS. Es divideix en 2 grups de 7 parelles cadascun. 

- 2ª Fase: LLIGA DE GRUPS. Es dividirà en 2 categories. 

1. CHAMPIONS LEAGUE: Es classificaran les 3 primeres parelles de cada grup i la 
millor 3ª parella. La categoria quedarà configurada amb 1 grup de 7 parelles. 

2. EUROPA LEAGUE: Es classificaran la resta de parelles que no hagin entrat a la 
CHAMPIONS LEAGUE. Quedarà configurada amb 1 grup de 7 parelles. 

- 3ª Fase: PLAY OFF’s. Es classificaran les 4 millors parelles. Cada categoria tindrà el seu 
Play Off, i les eliminatòries seran de Semifinal i Final. 
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SISTEMA DE BONIFICACIONS 

S’estableix un sistema de bonificacions per tal d’agilitzar la competició i avançar el màxim 
possible els partits de lliga. 

- BONIFICACIÓ 1ª FASE: Les parelles que hagin jugat 5 partits o més abans del 30 de 
novembre de 2016, tindran 3 punts extra a les classificacions finals d’aquesta fase. 

- BONIFICACIÓ 2ª FASE: Les parelles que hagin jugat 5 partits o més abans del 26 de 
febrer, tindran 3 punts extra a les classificacions finals d’aquesta fase. 

Les bonificacions son punts extra i no es podran aconseguir si no es compleix amb els 5 partits 
jugats abans de la data establerta, NO VALDRÀ CAP EXCUSA. 

Des de l’últim dia amb bonificació fins al finals del termini de cada fase també es podran jugar 
partits, però no tindran dret a bonificació. 

RESERVA  i  HORARIS DE JOC 

L’horari dels partits és lliure i s’haurà d’acordar entre els contrincants. Les reserves de pista es 
podran fer sense limitacions d’antel.lació, reservant a través de l’apartat  “CAMPIONATS” dins 
els programa de reserves. 

En el supòsit que alguna parella hagi intentat acordar algun partit amb un contrincant, i tingui 
dificultats per concretar una data, podrà demanar la intervenció del jutge àrbitre, per tal que fixi 
data i hora per a disputar el partit. Aquesta demanda s’haurà de fer com a mínim 7 dies abans 
del final de cada fase, per tal que el Jutge àrbitre tingui un marge raonable per fixar la data del 
partit. 

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 per a la classificació. 

CASOS EXCEPCIONALS 

En cas que un 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. 
Però només es podrà fer durant les lligues de la 1ª i 2ª fase, un cop s’hagi inicial la 3ª 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 per part del Jutge i la Comissió esportiva. 
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