
 

 
 

 

 

 

LLIGA JOVES PROMESES PÀDEL JUNEDA 

• Cada parella jugarà un partit contra cada una de les parelles del seu 

grup. 

• Cada jornada tindrà una durada de 15 dies. Aquest partit s’haurà de 

disputar durant els dies que duri la jornada                            en qüestió o, com a 

molt, durant la jornada posterior. En el cas de jugar-se algun partit 

fora d’aquest termini, no es comptabilitzarà. 

 
* Si voleu i per facilitar l’organització, es poden avançar partits i jugar-

los                          abans dels dies de la jornada marcada. 

• La classificació d’aquestes jornades determinarà els encreuament 

de les Fases Finals, que es disputaran un cop finalitzada la fase 

regular. 

• Cada parella s’haurà de posar en contacte amb els seus rivals de 

la  jornada, acordar dia i hora per realitzar els partits dins del 

termini i reservar la pista. 

•  

Per reservar pista i per mirar els emparellaments i 

la classificació  ho podeu fer vosaltres 

mateixos/es a: (www.dakirol.cat) o amb l’APP de 

Reservaplay i buscant el club Pàdel Juneda / 

campionats



 

• Un cop jugat el partit podeu dir el resultat a recepció (Joana) o a través 

d’un missatge de wats app a l’Eloi Moragues (616189693) 

• Es juga una jornada cada 15 dies. 

• Es considerarà la parella guanyadora del partit aquella que guanyi 

dos sets (partit sencer). Recordeu que podeu reservar pistes de 1 h i 

30 minuts. Si no podeu acabar perquè darrere vostre hi ha una altra 

reserva, guanyarà qui tingui més jocs a favor. 

Altra informació important 
 

• Durant ell transcurs de la lliga, es poden realitzar canvis de parella 

sempre i quant s’hagin comunicat a l’organització abans que s’hagi 

començat la jornada. 

•  En cas d’haver de fer un canvi a les Fases Finals, es podrà fer abans 

de començar-les però en cap cas una vegada aquestes ja estan 

començades. 

• Recomanem que us poseu en contacte amb les parelles amb temps 

per poder realitzar tots els partits de la lliga. En cas de no trobar dia i 

hora comuniqueu-ho a l’organització per a que puguem solucionar- 

ho. 

 
IMPORTANT: Per tal de que des de l’organització puguem fer de 

mediadors en aquestes ocasions, cal comunicar-ho abans de la última 

setmana de joc. En cas contrari, es considerarà el partit com a no jugat a 

efectes de puntuació 



 

Sistema de classificació 
 

Grup A i B 

 
El funcionament és en format lliga. L’ordre final de la classificació 

determinarà les 4 parelles que es classificaran per les semifinals de la fase final.  

Els encreuaments de semifinals seran els següents: 

1ª classificada vs 4ª classificada 

2ª classificada vs 3ª classificada. 

 
La fase regular de la lliga acaba a mitjans de juliol al grup A i a finals del 

mateix mes al grup B. Un cop finalitzada, es marcaran els dies de les 

semifinals i la final.  

 

Pagament de la lliga 

El pagament de la lliga és pot fer a través de bizum o en efectiu a la Joana a la recepció 

del pàdel. Recordeu que el preu era 10€ i inclou tots els partits.  

 

Per qualsevol dubte o consulta, poseu-vos en contacte amb nosaltres 

Eloi: 616189693 


