BARCELONA 2019 - Normativa de Funcionament
Dades generals.
●
●
●
●
●
●

Torneig per equips obert a tots els clubs federats de Barcelona.
l’organització es reserva els drets d’acceptar algun equip fora d’aquesta província.
Tots els jugadors/es participants han de disposar de la llicència federativa de la Federació
Catalana de Pàdel en curs.
L’ organització d’aquesta lliga corre a càrrec de la Federació Catalana de Pàdel.
Tota la informació sobre la lliga restarà penjada a www.fcpadel.cat de la Federació
Catalana de Pàdel on setmanalment s’hi penjaran les classificacions i resultats actualitzats.
L’organització es comunicarà amb els capitans a través de correu electrònic, demanem així
que en el formulari d’inscripció feu constar un e-mail de contacte personal.

Comitè de Competició.
La Lliga disposarà d’un comitè de competició encarregat d’aplicar el reglament en cada problema
que pugui sorgir.
Per problemes sobre l’aplicació del reglament, canvis d’horari o ajornament, s’haurà de parlar amb
el jutge àrbitre de la competició:

Jutge àrbitre : Menors, Divisió d’honor, zona Vallès, Veterans/es - Jaume Pocurull 664 427 103
Jutge àrbitre : zona Interior, Barcelonès i Maresme - Carlos Camacho 690 883 414
Director Lliga Catalana : Mateo Pérez 618 74 74 95 - email : lligacatalanabcn@fcpadel.cat
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Clubs Instal·lacions.
● Els clubs amb només 1 pista no podran participar en la lliga.
● Les pistes han de presentar les mides reglamentàries que s’especifiquen en el reglament de
la F.C.P.
● Els equips hauran de disputar els partits a la seu (club) habitual indicada en la inscripció.
● Durant la lliga podran canviar la seu (club) habitual després petició justificada a la comissió
de la lliga.
● Un equip podrà disputar de forma eventual un partit en una altra seu, sempre que l'equip
rival ho accepti, o amb el vistiplau de la comissió de la lliga.
● Tot club que sigui seu d'algun equip haurà d'estar donat d'alta a la FCP.
● Les pistes que s’utilitzen per a l’eliminatòria no han de ser obligatòriament de la mateixa
construcció (vidre o mur).
● És obligatori facilitar a l’equip visitant el servei de vestuaris.
● Les pistes han d’estar en unes condicions òptimes pel joc.
Pilotes.
● La pilota oficial per a la competició és HEAD PÀDEL, pilota oficial de la F.C.P.
● És obligatori l’obertura d’un pot nou per a cada partit.
● Qualsevol equip es pot negar a jugar amb pilotes que no siguin la oficial, tot i que un cop
començada la eliminatòria no s’acceptaran reclamacions.
● La no utilització de la pilota oficial pot comportar la nul·litat de l’eliminatòria.
● La Federació Catalana de Pàdel facilitarà pilotes als equips.
Modalitats, jugadors/es, horaris :
▪

Modalitats / Edats :
o Absolut Masculí i Femení podran participar jugadors/es a partir de 15 anys (*).
o Veterans Masculí podran participar jugadors a partir de 40 anys (*) o més.
o Veteranes Femení podran participar jugadors/es a partir de 35 anys (*) o més.
▪ (*) Si compleixen l'edat durant l'any de la competició poden participar.
o Menors Sub-12 (Masculí/Femení) i MENORS Sub-16 (Masculí/Femení)
▪ (Veure normativa menors).

▪

Jugadors/es :
o Un jugador només pot formar part de l’equip del club per al qual tingui llicència
vigent abans d’iniciar la competició.
o El màxim nombre d’inscrits per a cada equip de competició és de 25 integrants.
o L’ordre de confecció de la llista de jugadors/es s’ha de fer de l’1 al 25, seguint el
rànquing del Circuit Català de Pàdel de la FCP vigent al inici de la competició.
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o

▪

Es publicarà una o diverses dates on es podran afegir i donar de baixa jugadors / es
(màxim 2 baixes per equip, sempre que no hi hagi jugat cap eliminatòria), sempre
que no es superi el nombre màxim de 25 jugadors/es per equip.
o Els capitans han de poder comprovar la identitat dels jugadors/es amb algun
document acreditatiu a petició dels capitans o davant la presència del jutge àrbitre.
En el cas que el jutge àrbitre es presenti a l'eliminatòria i algun dels equips tingui
algun jugador/a que no es pugui acreditar, els 2 equips seran sancionats amb la
pèrdua de l'eliminatòria.
Horaris :
o Cada equip local podrà triar l'horari que millor s'adapti a les seves instal·lacions,
sempre dins dels límits de cada modalitat.
o Absolut Masculí i Femení (Cap de Setmana : Dissabte o Diumenge - 09:00-20:00h)
o Veterans (Dilluns a Divendres, 19:00 - 22:00h)
o Veteranes (Dilluns a Divendres, 19:00 - 22:00h Diumenge - 09:00-20:00h).

Sistema de competició.
●

Fase Provincial (Divisió d’Honor):
o El grup A amb 10 equips jugarà per ser campió del grup i els seus 4 millors classificats
jugar la Copa Catalunya.
o Hi haurà descens al grup B
o El Grup B jugarà per quedar campió del grup i pujar al grup A
o En el Grup B hi haurà descens a 1a Categoria de la fase comarcal.
o Es jugarà amb el sistema de lligueta de doble volta.
o Durada : Febrer a Juliol

●

Fase Comarcal :
o La fase comarcal es jugarà amb el sistema de lligueta de doble volta.
o Es proclamarà campió aquell que es classifiqui primer en la fase regular.
o Es dividirà la Lliga en dues o tres categories, depenent de la inscripció, es
respectaran les posicions de l’anterior lliga.
o Durada: Febrer a Juliol.

●

Copa Catalunya :
o Copa Catalunya Or a Barcelona la disputaran els 4 millors equips de la Lliga Provincial
(Divisió d’honor) en les 2 modalitats Masculí i Femení.
o Copa Catalunya Plata a Barcelona la disputaran els millors equips de la Lliga
Comarcal de 1a Categoria en les 2 modalitats Masculí i Femení. (Barcelonès,
Interior, Vallès, Maresme)
o El sistema de competició és mitjançant un quadre eliminatori directe.
o Els jugadors seran els mateixos inscrits que a la fase provincial o comarcal.
▪ No es podran afegir jugadors / es
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Copa Catalunya Or es jugarà en 2019 a Barcelona Setembre 2019.
Copa Catalunya Plata es jugarà en 2019 a Lleida Setembre 2019.

Sistema de joc.
● En totes les fases es disputarà cada eliminatòria al millor de tres partits.
● Es permetrà jugar una eliminatòria amb 2 parelles, amb menys no es podrà jugar.
● L’ordre de jugadors/es per a cada eliminatòria es farà seguint el rànquing de la FCP en Divisió
d’honor, 1a categoria, 2a categoria, 3a categoria, 4a categoria i 5a categoria, a la resta de
categories serà el capità qui decideixi la posició dels jugadors / es.
● Així sempre jugaran de número 1 la parella que entre els 2 sumin més punts que la parella 2 i
que la 3 successivament.
● El rànquing FCP serà el que apareix en els llistats dels equips de la lliga catalana, i no canviarà
durant tota la lliga, els punts obtinguts en la present lliga seran afegits per a la següent.
● S'aplicarà el rànquing amb data 29 de gener 2019.
●
● VETERANS / ES :
o Veterans Masculí :
▪ L’ordre de jugadors per a cada eliminatòria es farà per edats.
▪ La parella número 1 , jugadors +50 anys.
▪ La parella número 2 , jugadors +45 anys.
▪ La parella número 3 , jugadors +40 anys.
o Veteranes Femení :
▪ L’ordre de jugadores per a cada eliminatòria es farà per edats. Així sempre
jugaran de número 1 la parella que entre les dues sumin més anys que la parella
2 i que la 3 successivament.
▪ La parella de major per edat, la suma ha de ser mínim de 80 anys.
●
●

●
●

●

En el cas que 2 parelles o més sumin el mateix en rànquing o en edat segons la modalitat serà
el capità / na qui decideixi en quin ordre jugaran.
Abans de començar a jugar els capitans/es han de revisar els equips (jugadors/es, punts
parelles, edats,...), un cop començada l’eliminatòria, les alineacions o equips presentats ja no
podran ésser impugnats o revisats, ni tan sols per existència d’error.
Només en el cas que un jugador / a no està inscrit en el llistat abans de començar
l'eliminatòria, el partit d'aquest jugador / a es donaria per perdut.
Tots els partits de l'eliminatòria s'han de jugar en 3 pistes.
o Els clubs amb només 2 pistes hauran de disputar l'eliminatòria amb les 2 pistes existents
i el següent partit començarà tot just acabar un dels 2 partits anteriors.
L'ordre de joc sempre que no es pugui començar l'eliminatòria al mateix temps i els capitans /
es no es posin d'acord serà: Parella 1, Parella 3 i Parella 2.
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●

●
●

L'eliminatòria haurà de començar quan estiguin les 3 parelles, en el cas de passar el temps de
cortesia (20 minuts) i faltés una parella s'haurien refer les parelles i començar les parelles 1 i
2 i aplicar el WO a la parella 3.
Tots els partits es jugaran al millor de tres sets amb tie-break en cadascun d’ells.
En tots els jocs es jugarà amb el sistema d’avantatges, no hi haurà doncs punt d’or.

Puntuació / Classificació / Sancions.
● Puntuació equips :
o Cada partit guanyat en l’eliminatòria sumarà 1 punt per l’equip, així el resultat final
serà el que marqui els punts de l’equip.
o Cada parella no presentada restarà un punt del global de l’eliminatòria.
o Ex: un equip que es presenta amb 2 parelles i guanya els dos partits, resultat total
serà d’2-1.
● Puntuació jugadors/es :
o Puntuació jugadors / es absolut masculí i femení, cada partit guanyat :
▪ Divisió d’honor i 1a categoria sumarà 10 punts.
▪ 2a categoria sumarà 6 punts.
▪ 3a categoria sumarà 4 punts.
▪ 4a categoria sumarà 2 punts.
▪ 5a categoria sumarà 1 punt.
o La resta de categories no obtindran puntuació.
● Classificació :
o En cas d’empat entre 2 equips sempre comptarà l’enfrontament directe entre ells, si
perdura l’empat es tindran en compte la diferència de set guanyats amb set perduts,
i si encara continua havent empat la diferència de jocs guanyats amb jocs perduts.
o En cas d'empat entre tres equips o més es tindrà en compte només els enfrontaments
dels equips implicats :
▪ Primer: es classifica per davant el millor resultat obtingut en restar del
nombre de partits guanyats, el nombre de partits perduts.
▪ Segon: es classifica per davant el millor resultat obtingut al restar del nombre
de sets guanyats, el nombre de sets perduts.
▪ Tercer: es classifica per davant el millor resultat obtingut en restar del
nombre de jocs guanyats, el nombre de jocs perduts.

Incidències (WO)
o

o

En el cas que hi hagués alguna incidència que alterés el normal desenvolupament de
l'eliminatòria i hagi desacord, els capitans hauran de posar-se en contacte amb el
jutge àrbitre de la competició per informar del que ha passat.
S'atorgaran 20 minuts de cortesia de demora sobre l'horari establert.
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●

Un cop concedit el temps de cortesia de demora, l'equip rival determinarà si vol
jugar o no. Podent aplicar WO a la parella nº 3 o equip infractor.
o Un equip que no es presenti a l’eliminatòria es considerarà WO total les 3 parelles,
se sumarà tres WO l'equip no presentat.
o Un equip podrà jugar amb només 2 parelles, i la parella que no juga serà considerada
WO, se sumarà un WO per aquesta parella no presentada.
o Un equip que no es presenti a jugar o no es presenti amb les 3 parelles, ha d'avisar a
l’equip contrari i al jutge àrbitre en el cas que no ho faci serà sancionat amb -3
punts a la classificació.
o Un equip que sume 9 WO’s es desqualificarà automàticament a l’equip de la
competició, anul·lant així tots els punts que havia guanyat i/o atorgat.
Sistema de penalització
o Quan es preavisi al capità contrari abans de les 21 hores del dia anterior de la no
assistència d'una parella, no hi haurà sanció. Quan el W.O. d'una parella no es
preavisi amb el temps marcat, la sanció serà d'1 punt negatiu.

Aplaçaments.
●

●

●

●
●

Sempre s’ha de demanar l’ajornament al jutge àrbitre amb la nova data de l’eliminatòria, en
el cas de no indicar la nova data el jutge àrbitre passat les 72 hores de la data de
l’eliminatòria, el jutge àrbitre marcarà una nova data que no es podrà modificar.
Si una eliminatòria començada se n'ha d'ajornar els jugadors / es seran els mateixos i s'ha de
reiniciar amb el resultat que es va ajornar, no cal que totes les parelles juguin el mateix dia
però si ho han de fer abans dels 15 dies que permet els ajornaments.
Només es podrà demanar l’ajornament d’una eliminatòria en els casos següents:
o En cas de força major, considerant força major les inclemències meteorològiques, que
no permetin utilitzar les pistes en les condicions necessàries per a la pràctica del pàdel
o Si un equip el club al qual representa juga en la mateixa setmana una competició per
equips organitzada per la FIP, FEP o FCP.
o Altres factors que el comitè de competició puguin considerar com a tals.
Les eliminatòries aplaçades tenen un termini de 15 dies per disputar-se.
No es considera ajornament avançar o retardar la jornada abans del termini establert per a
introduir l'acta amb l'acord dels 2 capitans i consentiment del jutge àrbitre.

Actes.
●

Les actes es podran descarregar des de la pàgina web de la FCP dins l'apartat de Competicions
/ Lliga Catalana.
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●

●

●
●

Les actes s’hauran d’introduir per qualsevol dels capitans/es en la web com a màxim 5 dies
després a partir de l'endemà de la data fixada per a l'eliminatòria i fins a les 24 hores del
cinquè dia.
Un cop introduïda l'acta de qualsevol eliminatòria i sigui visible els resultats a la web hi haurà
48 hores per reclamar sobre aquesta eliminatòria, un cop passat aquest termini no s'admetran
reclamacions.
Les actes que no s’hagin introduït dins del límit establert comportaran la nul·litat de
l’enfrontament.
No es comptabilitzarà cap resultat que no s’introdueixi en la web.

Trofeus.
Fase PROVINCIAL : al Campió de cada categoria.
Fase COPA CATALUNYA : al Campió i sots-campió de la Copa Catalunya.
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