4a LLIGA DE PÀDEL DUNLOP PER EQUIPS
(Del 10 d'octubre de 2022 al 4 de juny de 2023)
NOVETATS
• Equips de 3 persones
• Reserva de pista: RESERVA DE PISTES AMB 7 DIES D'ANTELACIÓ indicant
LLIGA DUNLOP de manera presencial en control de pistes o al telèfon del club.
• Horari: Els horaris de joc amb reserva anticipada són:
- Migdies de dilluns a divendres de 13h a 17h 2 pistes.
- Tardes de 19 a 20h 1 pista, de 20h a 21h 1pista i de 21h a 22:30h 2
pistes.
- Caps de setmana de 9 a 21h 2 pista (en cas que hi hagi equips oficials 1
sola pista).
Es prega respectar el descans dels veïns, moderin el to de veu a les pistes de
pàdel.

REGLAMENT, NORMATIVA I REQUISITS
• Preu soci: 50€
• Preu no soci: 70€ (carregats al soci) + 10€ invitació per partit (llum i pilotes)
incloses)
• 2 partits mensuals
• Categories: Masculina, Femenina i Mixta
• Grups per nivells
• Possibilitat de tenir a l'equip NO SOCIS
• Lliurament de premis i sorteig al RCTB-1899 en finalitzar la Lliga
• Inscripció: La inscripció es realitzarà des del dia 29 de setembre al 7 d'octubre de
2022 a través del e-mail padel@rctb1899.es indicant les dades següents:
- Nom i cognoms dels 3 jugadors/es de l'equip
- Especificar qui és soci/sòcia i qui no ho és.
- Número de mòbil dels jugadors de l'equip
- E-mail dels jugadors de l'equip

1. Lloc: Els partits es juguen al RCTB-1899.
2. Cancel·lacions: Les cancel·lacions s'han d'indicar en control de pistes.
No s'acceptaran cancel·lacions de partits amb menys de 24 hores d'antelació, es
donarà el partit per perdut a l'equip que cancel·li si l'equip afectat reclama.
En cas que s'acordi jugar un partit i un equip el cancel·li posteriorment, si no
s'aconsegueix pactar una nova data per a la seva disputa, es donarà com a guanyador
l'equip que no va ajornar el partit.
En cas de no cancel·lar una reserva que afecti la reserva de pista del soci en 2
ocasions, en cas de no respondre als missatges del grup de Whatsapp o en cas de no
jugar cap partit en un mes, s'eliminarà l'equip del torneig sense opció de ser readmesos
per alteració de la lliga.
3. Contacte per jugar: S'obrirà mensualment un grup de Whatsapp per part del Club
amb els integrants dels equips.
4. Grups: Mensualment ascendirà el primer equip del grup i baixarà el darrer equip del
grup.
5. Puntuació: Els partits són al millor de 11 jocs. En cas d'empat a 10 jocs, es jugarà
un joc decisiu a 7 punts.
*Guanyador 4 punts i el perdedor 1 punt. En cas de no poder finalitzar el partit, l'equip
guanyador serà el que més jocs hagi guanyat. En cas d'empat, cada equip es repartirà
2 punts.
*En cas que a final de mes hi hagi empat de punts entre equips d'un mateix grup es
decidirà per enfrontament directe. En cas d'empat a punts entre més de dos equips en
un mateix grup, es desempatarà amb diferència de jocs.
*En el cas de WO, l'equip perdedor no obtindrà cap punt. Es considerarà WO estar a
la pista esperant i que el rival no es presenti o donar el partit per perdut.
6. Resultats: El representant de l'equip guanyador del partit ha d'anotar el resultat al
full ubicat al plafó davant de control de pistes.
7. Pilotes/Llum: Les pilotes i la llum van a càrrec del Club.
8. Període de joc: Els 2 partits obligatoris s'hauran de jugar entre el primer i el darrer
dia de cada mes. El calendari del següent mes serà anunciat per WhatsApp entre el
dia 1 i 5 del mes següent.
9. Substitucions: En cas de lesió o absència prolongada es pot substituir el jugador
de la parella per un altre jugador comunicant-ho a l'organització amb justificant mèdic
requerit i aprovació de l'organització.

10. Accés (No-Socis) RCTB-1899: L'accés per als no-socis ha de ser a peu per la
porta principal del Club identificant-se a l'entrada com a jugador de la lliga de pàdel.
11. Forma de pagament: Les inscripcions es cobraran al soci/a del club per compte
bancari (incloses les del no soci/a). Els 10 euros de la persona convidada es pagaran
a Control de Pistes abans de l'inici del partit. Tot seguit es lliuraran les pilotes.
Els 4 jugadors han de trobar-se a Control de Pistes perquè se'ls atorgui pista. Qualsevol
invitació no pagada, es girarà al número de compte bancari del soci.
12. Barcelona Open Banc Sabadell: A causa de la celebració a les nostres
instal·lacions del Barcelona Open Banc Sabadell, la lliga serà suspesa durant els dies
previs, la setmana del torneig i dies posteriors a l'esdeveniment.

