COMPETICIÓ
Lliga en modalitat tots contra tots.
Inici de la lliga 27/03/2018 i finalització de la lliga regular, 08/06/2018.

LLIGA MASCULINA

Els 4 primers de cada categoria (sempre hi quan hagin disputat un mínim de 3 partits) es classifiquen per jugar el
quarts de finals, que es disputaran de la següent manera:







Primer grup 1 contra quart grup 2 i segon grup 1 contra tercer grup 2.
Primer grup 2 contra quart grup 1 i segon grup 2 contra tercer grup 1.
Al millor de tres sets.
Les parelles que disputin els quarts de final de cada categoria tindran 11 dies a partir del final de la lliga
regular per posar-se d’ acord i disputar els partits (del 09/06/2018 al 15/06/2017 ambdós dates incloses).
Les quatre parelles semifinalistes de cada categoria tindran deu dies a partir del final de la lliga regular per
posar-se d’ acord i disputar els partits (del 15/06/2018 al 24/06/2018 ambdós dates incloses).
Un cop disputades les semifinals es disputaran els partits pel 3er. i 4at. lloc i pel 1er i 2on. lloc. en cap de
setmana del 31/06/2018.

NORMES GENERALS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Els partits es jugaran segons les normes de la Federació Catalana de Pàdel.
Es crearà un grup de WhatsApp perquè les parelles es posin d’ acord amb els dies en disputar els partits.
Els partits seran al millor de tres sets. En cas d’ arribar al 6 a 6, es decidirà el set per mort súbita (tie-break).
Cada victòria sumarà 3 punts i cada derrota 1 punt a la classificació general de la lliga.
Un cop finalitzat el partit es notificarà via WhatsApp el resultat.
Cada resultat s’ anotarà en una classificació que es podrà veure a través del Facebook de Pàdel Cal Monestir o
del grup de WhatsApp.
7. En cas d’ empat, es decidirà la classificació segons l’ enfrontament directe, coeficient de tota la lliga de jocs
guanyats/perduts.

