9a lliga Pàdel PMT 2019-2020

9a Lliga Pàdel PMT de la UPC

NORMATIVA 9a LLIGA PÀDEL PMT de la UPC

La 9a Lliga de Pàdel PMT Parc Mediterrani de la Tecnologia és una
competició que es juga a Padelarium Gavà
(https://goo.gl/maps/G47jWFrufiM2).
Comença aproximadament al principis d’octubre i acaba a mitjans de juny.
NORMATIVA 9a LLIGA PÀDEL PMT de la UPC
Característiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les inscripcions són individuals.
Està formada per un número de grups (de 4 jugadors) determinat en funció del
número d’inscrits.
Consta de 8 voltes: una “fase prèvia” i 7 voltes ordinàries.
Cada volta dura 4 setmanes i en aquest període s’han de jugar 3 partits.
Cada partit té una durada aproximada d’1 hora i es juga a 2 sets amb un Súper
Tie-Break addicional en cas d’empat a sets.
Els partits es juguen de dilluns a divendres en la franja horària d’13h a 16h
La puntuació és individual.
Per qüestions d’organització es recomana l’ús de les aplicacions WhatsApp i
“Mi Centro” (afegint com a nom del club: Padelarium).
Al final de la lliga hi ha un dinar de cloenda amb entrega de premis i regals
entre els assistents.

1. INSCRIPCIONS

Data límit: dimecres 25 de setembre
Per tal de garantir un correcte funcionament de la lliga cal donar 2 ó 3 dies de
flexibilitat a la setmana dins de la franja horària d’13h a 16h. Aquesta
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disponibilitat assegura que els 4 jugadors del mateix grup puguin coincidir per a
jugar el partit. Si us plau, si no disposeu d’aquesta disponibilitat no us inscriviu
a la lliga.
Nota: Si un jugador s’inscriu i mostra reiteradament poca disponibilitat, haurà
de deixar la lliga.
Si acceptes les condicions anteriors i vols participar inscriu-t'hi online a l'enllaç
que trobaràs al final d'aquesta notícia. El període d'inscripcions s'obre el mes
de setembre i estarà obert durant tot el curs acadèmic.
El nombre d'inscripcions ha de ser múltiple de 4 i els últims inscrits que no
aconsegueixen tancar un grup de 4 quedaran en cua d'espera a l'espera de la
següent ronda"

INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’ESPORTS DE LA UPC online a sota d'aquesta
informació trobaràs la contractació a la lliga
1. PAGAMENT
Hi ha dos quotes:
•

•

Matrícula: 20 €
El fet d’inscriure’s a la Lliga implica un pagament d’aquesta quota que serà
vàlida pel sorteig final de premis en el moment del dinar.
A part cost partides:
Cal registrar-se a Padelarium i donar un nº de compte bancari per a que emetin
els 2 càrrecs/cobraments de 54 € (108 € lliga) que inclouen els 24 partits de la
lliga (3 partits de la prèvia + 21 partits de 7
voltes) (https://www.padelariumgava.com/Registro.aspx)

2. FUNCIONAMENT
La lliga té un sistema de grups vertical. El grup més alt és el Grup A on hi jugaran
a priori els jugadors de més nivell de la lliga. El Grup A és únic, per sota d’aquest
sempre hi haurà 2 grups al mateix nivell (B1 i B2, C1 i C2, etc...). En funció del
número d’inscrits l’últim nivell de la lliga estarà format per 1 o 2 grups.
2.1. Fase Prèvia
La “fase prèvia” serveix per a determinar en quin nivell del sistema de grups
començarà cada inscrit i té una durada d’una única volta.
Els grups de la fase prèvia s’anomenaran Grups 1, 2, 3, 4,... i així fins que tots
els inscrits tinguin un grup assignat. Formació de grups:
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•
•
•
•

Els 4 primers classificats dels Grups 1, 2, 3 i 4 formaran el Grup A.
El Grup B1 es formarà de la següent manera: 2n Grup1, 3r Grup2, 3r
Grup3 i 2n Grup4.
El Grup B2 es formarà de la següent manera: 3r Grup1, 2n Grup2, 2n
Grup3 i 3r Grup4.
Els 4 últims classificats dels Grups 1, 2, 3 i 4 formaran el Grup C1.

Amb el mateix criteri, a partir dels grups 5, 6, 7 i 8 es formaran els grups C2, D1,
D2 i E1, etc.
L’organització es reserva el dret de decidir si algun jugador nou de la lliga mereix
començar (en funció del nivell que tingui) en un grup que no sigui estrictament el
més baix, per evitar que un jugador de nivell alt hagi de jugar moltes rondes amb
jugadors de menor nivell, fet que s’ha demostrat no és bo per cap de les parts
implicades.

2.2. Sistema de grups vertical
La figura mostra els canvis de grup i els punts extra guanyats en funció de la
posició després de disputar els 3 partits de cada volta.
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3. PUNTUACIÓ
Cadascun dels següents fets suposen guanyar 1 punt:
•
•

Guanyar 1 set
Guanyar el partit

Exemple: Si la mateixa parella guanya els 2 sets del partit, guanyarà 1 punt per
cada set i 1 punt per guanyar el partit. És a dir, cada integrant de la parella
guanyarà 3 punts ja que la puntuació és individual.
Si un partit acaba amb 1 set guanyat per cada parella es disputarà un SUPER
TIE-BREAK a 10 punts sense diferència de 2 (guanya la primera parella que
arribi a 10 punts) per a determinar qui guanya el partit. En aquest cas, una parella
guanyarà 1 punt i l’altra 2 punts. Els jugadors poden acordar, abans de començar
el partit, jugar un tercer set en comptes del super-tie-break. El resultat d’aquest
set només comptarà per saber qui ha guanyat el partit.
Nota: Si per determinar qui guanya un set s’ha de jugar un TIE-BREAK aquest
es jugarà a 7 punts amb diferència de 2 i sense límit superior.
4. CLASSIFICACIÓ
Hi ha 2 classificacions: les pròpies de cada Grup i la classificació General.
4.1. Classificació de Grup
La classificació de cada Grup quedarà ordenada en funció dels punts que cada
jugador hagi aconseguit en els 3 partits disputats a cada volta. En cas d’empat
es seguirà el següent criteri:
Més punts > Partits jugats > Millor diferència de sets > Millor diferencia de jocs
Si tot i així segueix l’empat es determinarà que el jugador amb pitjor classificació
general passarà al davant.
En funció del grup i la posició s’assignaran els punts extra de la figura anterior a
cada jugador de manera individual.
4.2. Classificació General
La Classificació General es constitueix sumant els resultats parcials de cada
volta ordinària. La “fase prèvia” no suma per la classificació general de la lliga.
En cas d’empat es decidirà la posició segons el mateix criteri descrit a la
Classificació de Grup.
La classificació general de la lliga és individual. Cada jugador guanya “punts de
joc” i “punts extra” que determinaran la seva posició al finalitzar la lliga.
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5. GESTIÓ DE SUBSTITUTS
És molt important que els 3 partits es juguin dins del termini establert de 4
setmanes. Si algun jugador no té disponibilitat per jugar un o més partits d’una
volta cal buscar un substitut. Idealment, els integrants del mateix grup buscaran
algú que pugui jugar aquell/s partit/s. El substitut només tindrà la funció de jugar,
en cap cas sumarà punts ni es comptabilitzaran els partits que hagi jugat en el
seu compte personal. Pel que fa al jugador substituït es quedarà amb els punts i
estadístiques que hagi aconseguit durant els partits que ha pogut jugar en
aquella volta. Si no pot jugar cap partit durant aquella volta acabarà amb 0 partits
jugats i 0 punts.
6. EXEMPLE DE GESTIÓ D’UNA VOLTA
Donat un Grup X recent format amb els jugadors P1, P2, P3 i P4 es definiran el
3 partits a jugar la volta sempre amb el següent criteri:
Partit 1: P1-P4 vs P2-P3
Partit 2: P4-P3 vs P1-P2
Partit 3: P3-P1 vs P4-P2
El “Partit 1” de cada volta defineix els rols dels jugadors durant aquella volta.
Cadascú té una responsabilitat i s’ha de comprometre a portar-la a terme per una
gestió eficient de la lliga. Recordem Partit1 P1-P4 vs P2-P3:
1. P1: Organitza la comunicació entre els integrants del grup: crea grup de
WhatsApp o envia correu electrònic a tots.
2. P4: Reserva pista a través de http://www.padelariumgava.com/ o de l’APP
del Padelarium, molt fàcil d’utilitzar:
1. iOS:
https://itunes.apple.com/es/app/mi-centro/id1090996585?mt=8
2. Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.padelclick.dem
ooficial&hl=es
3. P2: Porta un pot de pilotes noves pel primer partit. Aquestes pilotes
serviran per jugar els 3 partits de la volta. Aquesta norma queda a criteri
de cada grup si cal que siguin noves o no importa.
4. P3: Introdueix el resultat a l’aplicació XXXX (actualitzar) després de cada
partit.
Tots els integrants de cada grup seran responsables de vetllar per a que al cap
de les 4 setmanes els 3 partits s’hagin jugat amb els 4 jugadors corresponents
o, en cas de necessitat, amb algun substitut.
NOTA: Més endavant descriurem com funciona l’App de gestió de resultats i classificacions, i
quina informació es pot consultar.
La comunicació oficial de la lliga es farà mitjançant el grup de Whatsapp creat a l’efecte.

