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GRAN LLIGA SOCIAL DE PÀDEL 2018 
 
Torneig:  Gran Lliga Social de Pàdel 2018          
 
Inscripció:  Del dimecres 7 al divendres 23 de febrer. 
 
Lloc:   Punt d’Atenció al Soci.  
 
Preu:   38 € per parella (19 € per jugador). 
 
Tràmits: 1) SER SOCI i omplir el full que us donaran al Punt d’Atenció al 

Soci. Haureu d’aportar la informació següent de cadascun dels 
membres de la parella: nom i cognom, categoria a què us voleu 
apuntar, DNI, telèfon, correu electrònic i número de soci. 

 
2) PAGAR la inscripció en el moment de fer-la. 
 

Tiquets: Els tiquets per reservar pistes de la fase de grups s’hauran          
de demanar a Secretaria Esportiva a partir del dimecres 28 de 
febrer. Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30h i de 14.00 
a 19.00 h.  
D’ús exclusiu per a la competició. 

 
Format Gran Lliga Social de Pàdel  
 

 Categoria MASCULINA 
 PRIMERA (8 PARELLES), SEGONA A i SEGONA B (32 PARELLES)  
 TERCERA (16 O MÉS PARELLES) 

 

 Categoria FEMENINA  
PRIMERA (8 PARELLES), SEGONA A i SEGONA B (8 PARELLES)  

 TERCERA (8 O MÉS PARELLES) 
 
NOTA: la confecció dels grups anirà a càrrec de Jordi Vila, segons decisió tècnica i 
resultats del SOCIAL 2017. 
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 Partits d’una hora. 
 Suma de jocs continuat. 
 Partit guanyat 3 punts. 
 Partit empatat 1 punt.  

 Partit perdut 0 punts. 
 
Fases 
 
1 – Fase de GRUPS 
 
Començarà el dilluns 5 de març i acabarà el diumenge 8 d’abril. 
(del 5 de març a l’1 abril, horaris dels partits pactats entre les parelles i del 2 al 8 
abril, horaris dels partits pendents marcats per Jordi Vila.) 
 
4 categories (1a, 2a A, 2a B i 3a) 
4 PARELLES PER GRUP, GRUPS FORMATS PER JORDI VILA (MÍNIM 3 PARTITS)  
 
PARELLES CLASSIFICADES PER A LA SEGONA FASE 
 
TOTES les parelles es classifiquen per a la SEGONA FASE (MÍNIM 2 PARTITS).  
Les dues primeres de cada grup jugaran pel títol i les altres dues, per la consolació. 
 
En cas d’empat de dues parelles en la classificació final, l’enfrontament directe i la 
diferència de punts seran els criteris de desempat. 
 
En cas d’empat entre tres parelles en la classificació final, els jocs a favor i en contra 
seran els criteris de desempat. 
 
 
2 – Fase FINAL (partits per eliminatòries) 
 
Començarà el dilluns 16 d’abril i acabarà el dissabte 5 de maig, data en què es 
disputaran les finals. 
Partits amb dia i hora programada per l’organització, tant quadres pel títol com de 
consolació. 
Partits jugats a dos sets i súper tie-break al tercer set (diferència de dos punts). 
Finals del torneig: partits a tres sets. 
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Funcionament Fase de Grups 
 
Pistes reservades per a la lliga de grups (fase regular):  
 
Dilluns:  Pistes números 5 i 6, de 17.30 a 22.30h  (10 hores) 
Dimarts:  Pistes números 5 i 6, de 17.30 a 22.30h  (10 hores)  
Dimecres:  Pistes números 5 i 6, de 17.30 a 22.30h  (10 hores) 
Dijous:  Pista número 5 i 6, de 17.30 a 20.30h   (6 hores) 
Divendres:  Pista número 5 i 6, de 17.30 a 20.30h   (6 hores) 
Dissabte:  Pista número 4, de 8.30 a 22.30h   (14 hores) 
Diumenge:  Pista número 4, de 8.30 a 14.30h   (6 hores) 
 
Com reservar  
 

 De dilluns a diumenge, cal presentar en el Punt d’Atenció al Soci el tiquet 
degudament emplenat, amb els noms de les parelles que jugaran el partit per 
poder fer-la correctament. La reserva només es pot fer de manera presencial 
per algun dels jugadors que disputaran el partit en els dies establerts. 

  
 Podeu fer la reserva amb 5 dies d’antelació. Els tres primers dies tindreu 

preferència davant dels socis no inscrits a la lliga i ho fareu de forma 
presencial. Els altres dies, podeu fer la reserva per la central de reserves, però 
no tindreu preferència. 
 

 Només es pot fer una reserva per soci i un partit al dia. 
 

 Cal donar els 4 números de soci que jugaran en el moment de reservar la 
pista, tot emplenant correctament el tiquet. Si no coincideixen aquells socis, o 
no s’han presentat, es donarà el partit per perdut a les dues parelles. Es faran 
comprovacions. 

 

 Les pistes del torneig social tenen la llum pagada. Naturalment, podeu 
reservar qualsevol altra pista i franja horària de la setmana per avançar partits 
per les vies habituals de reserva de pista. Si feu aquesta modalitat, per no 
pagar la llum, deixeu el tiquet al Punt d’Atenció al Soci per acreditar que la 
partida correspon al Social. 
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Els guanyadors haureu d’enviar el resultat immediatament a 
padel@clubnatacioterrassa.cat, anotant: CATEGORIA + GRUP + NOM EN 
MAJÚSCULA DE LES PARELLES + RESULTAT. 
 
La competició i la classificació de la fase de grups, així com també la fase 
final, sortiran actualitzades a www.tdpadel.com. També anirem publicant 
els resultats a la web del club. 
 
S’aplicarà WO si no es presenta la parella als 15 minuts.  
 
Si un dels components de la parella és un substitut, ABANS de començar el partit, la 
parella contrària decidirà si és vàlid o no aquell partit. 
 
Per a la FASE FINAL o CONSOLACIÓ: es podrà canviar de parella sempre i quan sigui 
del mateix nivell o inferior i no hagi jugat el Social amb una altra parella. 
 
En cas que una parella guanyi un partit per WO o per un substitut, el resultat serà de 
10 a 0. 
 
 
 

FAIR PLAY: aprenem, respectem i gaudim de l’esport del pàdel 

 
 
 
 

Secció de Pàdel 
Terrassa, febrer de 2018 
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