Normativa Lliga Local Pàdel
Mediona 2020
Aquesta lliga està organitzada per l’Ajuntament de Mediona i l’Escola
Esportiva Municipal de Mediona.

Bases generals per a la Lliga Local de Pàdel 2020.
1. Els participants han de ser majors de 16 anys. En el cas de
menors de 16 anys, cal autorització dels pares/mares o tutors
legals, per a poder participar.
2. Es proposen tres categories/nivells de competició, grups A,B i C.
3. Un jugador, no pot participar en dos equips de la mateixa
categoria.
4. Els equips només poden estar formats per a dos jugadors, i
només es pot canviar per lesió, per un altre jugador que no
estigui participant a la lliga amb cap altre equip.
5. Els partits es desenvoluparan a les pistes de la Zona Esportiva de
Sant Joan de Mediona, i a l’Agrupació esportiva Font del Bosc, i
el cost de la reserva va inclòs en la inscripció.
6. Els partits són al millor de 3 sets, amb una durada màxima
d’1h30min. El reglament serà el propi de la Federació Catalana
de Pàdel.
7. La inscripció serà de 50 euros per parella durant tota la
temporada. En aquest cost està inclosa una assegurança
esportiva d’accidents. Aquest import serà realitzat a la primera
partida de la parella a la pista de la Zona Esportiva de Mediona,
al Poliesportiu Municipal.
8. La competició, en els grups B i C, consta d’una lliga regular a
doble volta, en versió tots contra tots. En el cas del grup A, la
lliga serà a triple volta. Les parelles juguen els partits en funció
d’on s’inscriguin com a locals, poden jugar partides a qualsevol
de les pistes del municipi.

9. El calendari de partits estarà marcat a l’inici, i l’equip que apareix
com a local, serà l’encarregat de contactar amb l’altre parella per
acordar dia i hora del partit.
10.La jornada serà de dilluns a diumenge, amb una setmana de
descans i per a recuperar partits entre mig.
11.Els partits que per falta de resposta no es duguin a terme( màxim
es poden proposar tres dates), el partit queda a favor dels que
proposen data per un 6-0 6-0.
12.L’equip que acumuli tres partits sense jugar, quedarà exclòs del
torneig.
13.Les reserves es fan a cada instal·lació segons la seva
disponibilitat, amb una antelació mínima de 3 dies.
14.A la informació del torneig apareixeran els contactes de cada
parella, i la preferència de dia i hora de cadascuna.
15.S’ha d’enviar el resultat a ruizmrf@mrf un cop acabat el partit.
16.A la classificació apareixen els sets guanyats. En cas d’empat al
finalitzar la lliga, contarem els punts guanyats al torneig.
17.L’organització aporta les pilotes per a dur a terme el partits de
tota la competició(un pot per parella) .
18.Els partits es disputen sense àrbitre, i seran els propis jugadors
els que es ficaran d’acord, contant amb la bona predisposició de
tots per arribar a un consens.
19.S’aplicarà el WO, un cop passat els 15 minuts de l’hora prevista
de l’inici del partit.
20.Per al bon desenvolupament del torneig, i resoldre els casos que
es puguin plantejar, es crea un Comitè de Competició, format pel
tècnic d’Esports de l’Ajuntament de Mediona i dos representants
dels jugadors. Aquets seran els encarregats de crear calendaris,
classificacions…
21.El Comitè de Competició de la LLiga Local de Pàdel, és reserva el
dret a incorporar o modificar aquesta normativa durant el
transcurs de la competició.

