
 

 

 

 

Lliga Mixta Dakirol 2020 

 
Normativa 

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

seu grup 

• Cada jornada tindrà una durada de 15 dies i es disputarà un partit 

• 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 en qüestió.  

* Com a mesura facilitadora, el partit de la primera jornada es 

donarà marge per jugar-lo fins que s’acabi la tercera. 

• Les fases de grups es juguen fins al 20 d’octubre, quan 

començaran les fases finals. Tal i com hem dit al cartell informatiu, 

la final es jugarà el dia 1 de novembre. 

• La classificació d’aquestes jornades determinarà els encreuaments 

de les Fases Finals, que es disputaran del 20 d’octubre a l’1 de 

novembre (finals de l’1 de novembre a Pàdel Arbeca) 

• 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 

establert (una jornada = 15 dies aprox.). 



 

 

• En cas de voler reservar pista a Castellnou, Fondarella o Vilanova 

de Bellpuig, comunicar dia, hora i lloc al telèfon 660 990 389. 

Seguidament us reservarem la pista. 

• En cas de fer-ho a Juneda o Arbeca, podeu reservar vosaltres 

mateixos i comunicar que fareu un partit de Lliga a les instal·lacions 

(ja que la pista ja està pagada amb la inscripció)  

• Una vegada tingueu el resultat del partit comuniqueu a través de 

WhatsApp. Nosaltres l’introduirem a la plataforma i podreu veure la 

classificació i resultats actualitzats jornada a jornada. 

• Es considerarà la parella guanyadora del partit aquella que guanyi 

dos sets (partit sencer) 

 

Com es determina la classificació? 

Es un sistema de lliga tots contra tots. Una vegada es disputin totes les 

jornades, es generarà un quadre per les fases finals que vindrà determinat 

per la classificació obtinguda al llarg d’aquestes jornades 

 

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  
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