l*Funcionament*
-Hi haurà tres nivells per les categories masculina i femenina (A, B, C) i dos per la mixte (B, C).
-Pack de benvinguda: samarreta + pot de pilotes.
-Inscripcions per correu electrònic o via whatsapp.
-La Lliga durarà 3 mesos, amb un total de X partits ( segons inscrits), amb PLAY-OFF per acabar la
Lliga on sortiran els guanyadors de cada categoria.
-De cada nivell es qualifiquen X parelles (el nombre de parelles que qualifiquen dependrà del total de
parelles apuntades a la Lliga) i es classificaran per els PLAY-OFF finals, la resta de les parelles
jugaran una fase de consolació.
-Els finalistes i Campions de cada categoria tindran un premi i podran disputar la pròxima Lliga en
una categoria superior.
-Les inscripcions es tancaran el 17 de març

l*Normativa*
-Partits a dos sets i en cas d’empat un súper-tie a 10 punts amb diferencia de dos.

−Les parelles s'hauran de posar d'acord entre elles per a jugar el partit. Cada jornada tindran un
temps màxim X (segons inscrits) i si no es posen d'acord la organització posarà un dia i una hora per a
jugar el partit
-Les parelles un cop tinguin el dia i la hora del partit u diran a la organització i es aquesta qui
guardarà la pista per a la disputa del partit
-Cancel·lacions de partits, mínim 48h abans de la data programada, en cas contrari es donarà el partit
a la parella rival per W.O.
-Una vegada que s’acabi el partit, la parella guanyadora haurà de comunicar al responsable de la lliga
el resultat amb un marge de 48h sino es donarà el partit per a perdut per a les dues parelles

l*Sistema de Puntuació*
−Partit guanyat:
3 punts
−Partit perdut (2-1):
2 punts
−Partit perdut (2-0):
1 punt
−Partit no presentat:
0 punts
−* Si el temps de pista no ha estat suficient per acabar el partit (ja sigui perque hi ha
gent esperant o perque s'ha acabat la llum), la puntuació serà; 2 punts pel que anava
guanyant i 1 punt pel que anava perdent.

