
 

 

 

BASES  1ª  LLIGUETA  DE  PÀDEL ROSSELLÓ 

DURADA –    19 d’octubre a 13 de desembre de 2015 
DATA FI D’INSCRIPCIÓ - 15 d’octubre de 2015, 22:00 hrs. 
PREU -     Gratuït 
INSCRIPCIONS -   escolatennispadel@rossello.cat 
ENTREGA DE TROFEUS -  13 de desembre de 2015 
TELÈFON RESERVES -  657 579860 (WhatsApp) 
________________________________________________________________ 

TIPUS DE COMPETICIÓ -  Lligueta americana, tots contra tots, amb Màster Final. Es 
jugarà en dos categories: una per les noies i un altra pels nois. 

INSCRIPCIÓ – Enviant imprès d’inscripció amb les dades dels/de les jugadors/es que 
s’adjunta al final d’aquest document a l’adreça de correu electrònic esmentada. El jugador 1 
de cada parella serà el portaveu  a efectes de comunicació entre parelles i amb 
l’organització de la lligueta. 

GRUPS – De 4 parelles cadascun, nois i noies per separat. 

FASE DE GRUPS – Les 4 parelles de cada grup s’enfrontaran entre sí en tres partits, 
donant-se 1 punt per set guanyat i 1 punt mes per partit jugat. Al final de la lligueta, els 
dos primers classificats de cada grup s’enfrontaran entre ells i els dos darrers amb els 
seus respectius dels altres grups.  

MÁSTER - Un cop jugats tots els partits de la fase de grups, es confeccionarà un quadre 
amb les 8 ó 16 millors parelles classificades provinents de la Fase de Grups que 
s’enfrontaran entre elles mitjançant el sistema d’eliminatòries successives (en aquesta 2ª 
fase, la parella que perd queda eliminada automàticament). 

PUNTUACIÓ – Al millor de 3 sets (s’han de guanyar 2 sets a 6 jocs amb diferència de 2 
jocs. Ex. 6-4, 7-5) i tie-break (joc decisiu a 7 punts amb diferència de 2) de desempat a 
tots els sets. 

CALENDARI DE COMPETICIÓ – Es publicarà el calendari dels enfrontaments de la Fase 
de grups el dia 19 d’octubre. S’establirà un termini per a jugar els partits que 



determinarem en el seu dia, un cop sapiguem la quantitat de parelles participants i el 
nombre de grups.  

RESULTATS – Els resultats dels partits s’hauran de comunicar al Jutge Àrbitre per 
WhatsApp o correu electrònic (anteriorment esmentats) un cop s’hagin acabat els partits 
per a actualitzar la classificació que es publicarà setmanalment a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Rosselló. 

RESERVA DE PISTES – Es podran fer reserves d’una hora o d’hora i mitja mitjançant 
WhatsApp  657 579860, tal i com es fan habitualment.  

PREUS RESERVA DE PISTES  
Pista  6€ / hora 
Llum  2€ / hora 
Es pot llogar la pista en trams d’hora i mitja. En aquest cas, els dimarts i els dijous, 
habilitarem els següents horaris:  
19:30  a  21:00 hrs. 
21:00  a  22:30 hrs. 
S’estudiaran d’altres propostes d’horaris segons ens les aneu plantejant.  
Es podrà reservar un dia fixe setmanalment a una hora concreta amb l’obligatorietat de 
confirmar l’esmentada reserva el dia anterior de la reserva amb la intenció de que no quedi 
l’hora desaprofitada. 
El pagament de la pista es realitzarà a la persona encarregada d’obrir les instal·lacions. 

___________________________________________________________________ 

   INSCRIPCIÓ 1ª LLIGUETA DE PÀDEL ROSSELLÓ 

   JUGADOR/A  1: 

Mòbil: 

Correu electrònic:     

   JUGADOR/A  2: 

___________________________________________________________________ 

• Enviar la butlleta d’inscripció al correu electrònic  
               escolatennispadel@rossello.cat 

Apunteu-vos hi i sort!!! 

 


