
 

INSCRIPCIONS 
Inscripcions per parelles. Els membres de les parelles 
poden ser socis o no socis, indistintament. El preu de la 
inscripció varia en funció d’aquesta condició. 
 
INSCRIPCIONS A LA CATEGORIA MASCULINA: 
https://aepadelalpicat.playoffinformatica.com/actividad/
15/inscripcion/nueva 

INSCRIPCIONS A LA CATEGORIA FEMENINA: 
https://aepadelalpicat.playoffinformatica.com/actividad/
16/inscripcion/nueva 

 
 

 

PREU 
Socis 15€ - No socis 20€ 

PREMIS FIDELITAT 
Per premiar la fidelitat dels jugadors, es realitzaran 
diferents sorteigs. 

 Juga els 3 partits de la Ronda 1 i entra en el sorteig 
d’1 regal d’algun dels nostres col·laboradors. 

 Juga els 3 partits de la Ronda 2 i entra en el sorteig 
d’1 regal d’algun dels nostres col·laboradors. 

 Juga tots els partits de la Lliga i entra en el sorteig 
d’UN SMARTWATCH AMB GPS.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARI 
1a ronda: del 3 al 30 d’agost 

2a ronda: del 31 d’agost al 27 de setembre 

 

  

 

 

 

 Prèvies al Màster: del 28 de setembre al 25 d’octubre 

Màster final: novembre (data a concretar entre els 
finalistes). 

 

ALPICAT PÀDEL 
LEAGUE 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

  

DATA LÍMIT INSCRIPCIONS: 
30 JULIOL 



 

FORMAT DE JOC 

Hi ha una categoria masculina i una categoria 
femenina. En fer la inscripció una de les preguntes a 
contestar és “si hi hagués un torneig al teu club a 
quina categoria t’apuntaries?”. Segons les respostes i 
les valoracions de l’organització, cada parella 
començarà al grup que li correspongui segons el seu 
nivell. 
La inscripció serà per parelles. El format són grups 
de 4 parelles, cada parella jugarà 3 partits en cada 
Ronda i tindrà 4 setmanes de temps per a 
disputar-los. A l’inici de cada ronda, l’organització 
crearà grups de WhatsApp amb les 4 parelles de cada 
grup, en els que cada parella haurà de contactar amb 
les altres per concretar el dia i l’hora que els 
disputaran i per a reservar la pista seguint la política 
de reserva, de preu i de cancel·lació habituals que 
disposa l’Ajuntament per a fer-ho.  
Els partits es jugaran a 2 Sets + Súper Tie-Break a 
10 amb diferència de 2. En el cas que no s’hagi 
pogut finalitzar el partit, es comptarà la diferència 
de jocs entre els sets disputats. 
Un cop finalitzat el partit, serà la parella guanyadora 
la responsable de comunicar a l’organització el 
resultat d’aquest amb la foto dels 4 participants. 
 
 

 

 

 

En finalitzar cada ronda: 
 El 1r i 2n classificat de cada grup pujarà 1 grup si n’hi 

ha algun per damunt o es mantindrà si no n’hi ha cap 
més. 

 El 3r i 4t classificat de cada grup baixarà 1 grup si 
n’hi ha algun per sota o es mantindrà si no n’hi ha 
cap més. 

 

Mitjançant aquest format, potenciem la competitivitat i la 
motivació dels jugadors per voler aconseguir els millors 
resultats.  

EMPATS ENTRE PARELLES 

 Solament puntuen com a Sets guanyats els Sets 
que han finalitzat. Si un Set no ha finalitzat, no 
comptarà com a Set guanyat, però sí que 
comptabilitzarem els jocs. 

 Un Súper Tie-Break guanyat puntua com a Set 
guanyat, amb 1 joc a favor i 0 en contra. 

 Si una parella, per falta de disponibilitat o per lesió, 
dóna el partit per guanyat a l’altra parella, es 
comptarà com 6-4 / 6-4. 

 
DOBLE EMPAT: 
Si dues parelles tenen els  mateixos punts al finalitzar 
una ronda, es tindran en compte  en primer lloc la 
diferència de sets entre guanyats i perduts i en segon 
lloc la diferència de jocs entre guanyats i perduts. 
 
RÀNQUING 

Ronda rere ronda cada jugador obtindrà una puntuació 
que dependrà del grup en el qual hagi jugat i de la 
classificació obtinguda. 

  1r 
classificat 

2n 
classificat 

3r 
classificat 

4t 
classificat 

Grup 
1 

20 15 9 6 

Grup 
2 

18 13 7 4 

 
 

 

 

 

 

CANVIS DE PARELLA 

Si un jugador no pot finalitzar les 2 rondes de la Lliga 
per falta de disponibilitat o per lesió, se li permetrà a la 
seva parella buscar un substitut.  

PRÈVIES AL MASTER FINAL 

Serà a partir del 28 de Setembre, un cop finalitzada la 
2a ronda de la lliga 
1. Segons els resultats de les rondes les parelles es 
col·locaran en 1a o 2a categoria, la meitat de les 
millors parelles estaran a la 1a i l’altra meitat estaran a 
la 2a.  
2. Cada parella començarà jugant en quarts, semis o 
final, segons les parelles que hi hagi. 
3. Els partits seran eliminatoris, si una parella perd, 
quedarà eliminada de les Prèvies al Màster. 
4. La metodologia de reserva és la mateixa. 
5. Els partits també seran a 2 SETS + Súper Tie-Break. 

MÀSTER FINAL 

De la 1a categoria, aniran al Màster Final les dues 
parelles que arribin a la Final, i de la 2a categoria anirà 
al Màster Final la parella que guanyi la Final. 
 

 


