Informació General 8ª Lliga Padel Guinot Prunera
per Equips 2019/2020
DADES GENERALS
•

Lliga per Equips i/o Clubs obert a totes les comarques de Barcelona.

•

Més de 12 anys amb la gestió de competicions i events esportius ens avalen.

•

Tota la informació referent a la lliga restarà penjada a summapadel.com on, setmanalment, s’hi
actualitzaran les classificacions i resultats.

•

El correu electrònic serà el principal mitjà de comunicació amb els capitans. Per aquest motiu us demanem
que al formulari d’inscripció hi feu constar la vostra adreça de correu electrònic personal.

CATEGORIES
Les categories de la Lliga Padel GP 2019/2020 es defineixen en funció de l’edat dels integrants del equip.
En el cas que una categoria tingui més d’un nivell, es podrà escollir en quin inscriure’s segons el criteri
del capità.

Lliga Paldel GP

Lliga Padel GP ABSOLUT

Lliga Padel GP

Lliga Padel GP SENIOR +40

New Generetion

Jugadors +16 anys

MIXTA

Jugadors +40 anys

De 8 a 15 anys

Masculí / Femení

Jugadors +16 anys

Masculí / Femení

Mixta

1ª, 2ª, 3ª i 4ª Categoria

Mixta

Una única categoria

Una única categoria

Horaris: cap de setmana

1ª, 2ª I 3ª Categoria

Horaris: dijous o divendres

Horaris: cap de setmana

Horaris: cap de setmana

SISTEMA DE COMPETICIÓ
La Lliga es divideix en tres fases: 1ª Fase, 2ª Fase i Màster Final.
Tots els equips inscrits a la competició participaran en les 2 fases de la Lliga i els 4 primers de cada grup de la fase 2
al Màster Final

1ª FASE ( primers d’octubre a gener )
•

La 1a fase es jugarà amb el sistema de lligueta. Aquesta serà a doble volta, i el nombre per grup en funció
dels inscrits en cada zona.

•

Es dividirà en zones, tenint en compte la proximitat geogràfica.

•

•

La divisió zonal es farà seguint aquests paràmetres:
o COSTA SUD
Baix Llobregat Sud i Garraf
o COSTA CENTRAL
Barcelonès i Vallès Occidental
o COSTA NORD
Maresme i Vallès Oriental
o INTERIOR
Penedès, Anoia, Baix Llobregat Nord i Bages
L'organització es reserva el dret d’ajuntar dues o més comarques en una sola zona.

•

Es dividirà la Lliga en diferents categories, tal i com hem explicat al punt de Categories.

2ª FASE (de febrer a maig )
•

Els 4 primers classificats de la 1ª Fase es classificaran per a la 2ª Fase de la Lliga “A” i del 5è al 8è es
classificaran per a la 2ª Fase de la Lliga “B”.

•

Aquesta 2ª Fase determinarà l’ordre per a poder confeccionar el quadre de la fase final (Màster)
Es tindrà en compte per a confeccionar el quadre final del Màster la classificació així com la puntuació de
la mateixa.

•

La 2ª Fase es disputa en fase de lligueta a doble volta.

•

Per a la 2ª Fase es podrà modificar el llistat d’inscrits amb la incorporació de 4 jugadors, sempre i quan no
es superi el nombre màxim de 25 jugadors per equip i no hagin jugat per cap d’altre equip durant la
temporada, abans d’iniciar-se la 2a Fase.

•

Els 4 primers de cada grup es classificaran pel Màster Final del seu quadre corresponent.

MÀSTER FINAL ( juny )
•

El Màster Final es divideix en dos nivells, Quadre A i Quadre B.

•

El sistema de competició és mitjançant un quadre eliminatori directe.

•

Els components de l’equip seran els mateixos que els participants de la 2ª Fase amb la possibilitat
d’incorporar a dos jugadors, sempre i quan no es superi el nombre màxim de 25 jugadors per equip.
Per poder jugar la final del Màster, és necessari haver jugat un mínim de quatre partits durant la
competició en l’equip corresponent (en qualssevol de les seves fases).

•

Les eliminatòries es realitzaran, en les seves primeres rondes, a casa dels equips millors classificats.
Posteriorment estaran establertes per l’organització I les finals es disputaran a una única seu a concretar
per l’organització.

PREMIS I TROFEUS
La Lliga Padel Guinot Prunera per Equips obsequiarà amb trofeus als 1rs de la 2a Fase i als 1rs i 2ns classificats del
Màster Final.
Els guanyadors de Màster A podran escollir entre diferents regals: Cap de setmana pels jugadors de l’equip,
Inscripció gratuïta per a la següent competició o Sopar per a tots els integrants de l’Equip.
D’altra banda, també es realitzarà un sorteig de regals entre tots els equips participants.

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT
•

Cada equip haurà d’estar format per un mínim de 8 i un màxim de 25 jugadors.

•

Durant la competició s’obriran dos períodes d’incorporació de jugadors. Aquesta modificació de llistats
en cap cas podrà sobrepassar el límit establert.

•

Un mateix jugador només podrà formar part d’un sol equip dins la mateixa categoria. Tot i així, podrà
estar inscrit en més d’un equip de diferents lligues. Per exemple, un jugador de més de 40 anys podrà
participar en la Lliga Absolut i la Lliga Sènior o Mixta.

•

Els equips hauran d’inscriure els jugadors sense cap tipus d’ordre, serà l’organització qui establirà els
llistats definitius seguint el rànquing de la temporada anterior.

•

La data límit d’inscripció a la Lliga per Equips és el dimecres 18 de setembre de 2019.

•

La data d’inici de la competició serà el 5 d’octubre de 2019.

•

Caldrà omplir tots els camps del formulari d’inscripció perquè aquest sigui vàlid.

•

Cada equip podrà escollir en quina categoria desitja participar a l’inici de la competició. La classificació
per a la segona fase, vindrà determinada per la classificació de l’equip en la fase regular.

•

Quotes d’inscripció:
o

230€ pel primer equip del club ABSOLUT, MIXTA i SENIOR

/

170€ per equip NEW

GENERETION
o
•

205€ pel segon equip i 195€ pels 3r equip i successius del mateix club

El pagament s’haurà d’efectuar abans del darrer dia d’inscripció*, indicant el nom de l’equip i la
categoria en el justificant de l’ingrés, al següent número de compte:

IBAN: ES61 2100 8668 2102 0011 1774
*per poder rebre la capsa de pilotes de regal és necessari realitzar la inscripció i el seu
pagament abans de l’16 de setembre.
PER MÉS INFORMACIÓ

DELEGAT COMITÉ COMPETICIÓ

Jordi Serra

607163079

Summapadel.com

info@lligaguinotprunera.com

