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Nota Informativa núm. 049/2017-18 Data: 15/06/2017         

Tipus: Instruccions i Bases 

Delegació remitent: Esports 

Assumpte: NORMATIVA I INSCRIPCIÓ LLIGA DE PÀDEL DE LA JUNTA 

CENTRAL FALLERA 

 
En el present campionat podran participar tots els fallers i les falleres 
censats per la JCF, sent requisit acceptar les presents normes de 
competició, jugant-se tots els partits en el club i d'acord amb el calendari 
establit.  

 

1.- La participació dels equips en este campionat significa l'acceptació de les 
normes, així com la declaració que els jugadors inscrits es troben en perfectes 
condicions físiques i de salut per a la disputa del mateix.  

2.- Modalitat de joc:  

Es jugaran en la modalitat de “dobles”. Els partits es disputaran al millor de 3 
sets, amb Tie Break si fóra necessari en cadascun d'ells o una hora i mitja de 
joc. Si una vegada transcorregut el temps de joc no s'haguera acabat el partit, 
resultarà guanyadora la parella que compte en eixe moment amb millor 
tanteig. Si existira empat en finalitzar el temps, es desempataria acabant 
l'últim joc. Els partits es disputaran al millor de 3 sets, amb Tie Break si fóra 
necessari en cadascun d'ells.  

Si una vegada transcorregut el temps de joc no s'haguera acabat el partit, 
resultarà guanyadora la parella que compte en eixe moment amb millor 
tanteig. Si existira empat en finalitzar el temps, es desempataria a UN 
SOL PUNT.  

3.- Dies de joc i horaris:  

Només es disputarà un partit setmanal. L'horari dels partits serà a partir de les 
21:00 h de dilluns a divendres.  

4.- Jugadors i sistema:  

Cada falla podrà inscriure un equip de 4 jugadors, dos titulars i dos suplents, 
tots ells acreditats per la JUNTA CENTRAL FALLERA i amb NÚMERO DE 
CENS, i ha d'estar emplenat el full d'inscripció i entregat a l'organització.  

4.a)- Un mateix jugador ja siga titular o suplent, no podrà pertànyer a un altre 
grup de la seua mateixa falla, o a una altra falla diferent.  
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4.b)- El sistema de joc serà el següent: Grups per nivells, els quals jugaran una 
lliga a una sola volta. Estos grups es formaran en funció del nivell de joc de les 
parelles inscrites respectant-se la classificació de les falles que hagen jugat la 
temporada passada. En finalitzar cadascuna de les fases, les 2 falles que hagen 
quedat en primer lloc pujaran de categoria i les 2 falles que hagen quedat en 
últim lloc baixaran.  

4.c.)- En cas d'empat en la classificació final (acabades cadascuna de les fases 
de la lliga), es classificarà primer la parella que haja guanyat en el partit jugat 
entre si. En cas de triple empat en la classificació final, esta vindrà donada pels 
sets a favor i en contra, entre les parelles implicades, en els partits que han 
disputat entre elles.  

5.- Seguiment i informació:  

L'organització facilitarà a cada jugador el calendari de competició amb el dia i 
l’hora assignats per a cada encontre (www.futbolcity.es o APP FUTBOLCITY 
FIVE) en l'apartat de “CAMPIONATS > Lliga Pàdel Junta Central Fallera”. Esta 
normativa tindrà validesa fins a final de campionat, reservant-se l'organització 
el dret de qualsevol canvi o modificació. Per a poder fer un seguiment online de 
calendaris, resultats, rànquing, classificació i tota la informació relacionada 
amb la lliga, els participants hauran de descarregar-se l’App Mòbil de Futbol 
City Five (tant Android com Iphone) o en la web després del pertinent registre.  

6.- Resultats:  

Els resultats es comunicaran en la recepció del centre una vegada acabada la 
partida per qualsevol dels jugadors. Els resultats estaran actualitzats 
diàriament en l’App i web de Futbol City Five. Cada partida suposarà 1 PUNT 
per a l'equip vencedor.  

ENLLAÇ: http://usuarios.futbolcity.es/page.aspx?id=7  

7.- ENDARRERIMENTS:  

7ª).- En el cas que algun equip tinguera dificultat per a jugar el dia estipulat, 
podrà canviar esta data, sempre que cride al Club (Tel. 96.113.03.50, 
605.308.710) i la parella contrària accepte el canvi amb almenys una setmana 
d'antelació. Una vegada avisada del canvi, esta parella que no puga assistir al 
partit programat haurà de posar-se en contacte amb la parella rival per a 
programar el partit endarrerit en cap de setmana un màxim de 15 dies després 
de la data programada. Per a reservar la pista s'haurà de posar en contacte 
amb la recepció del centre.  
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7b).- NO ES PERMETRÀ, DE CAP MANERA, L'ENDARRERIMENT D'UN 
PARTIT EL MATEIX DIA DE LA DATA FIXADA per a la disputa d'este partit; 
si fóra així, la parella que provoque l'ajornament, perdrà el partit i a més haurà 
d'abonar l'hora de pista reservada per a la disputa del citat partit, ABANS DE 
LA SEUA PRÒXIMA PARTIDA. L'incompliment d'esta norma per part d'una 
parella suposarà la baixa de la citada parella en el campionat.  

8.- PENALITZACIÓ:  

8a) Si una parella no es presentara per a la disputa d'un partit sense haver 
avisat a PADELCITY MASSANASSA es considerarà W.O amb resultat del partit 
6,0 6,0. El temps màxim d'espera serà de DEU MINUTS.  

8b) Si una parella es retirara per qualsevol circumstància del partit o del 
campionat o no es presentara en el dia i l’hora assenyalats per calendari, 
abans del pròxim partit haurà d'abonar l'import íntegre d'este i el resultat serà 
de 2 sets a 0 a favor de la parella que queda en la posta. Així mateix si alguna 
parella es retirara definitivament del campionat no se li reemborsarà cap de les 
quantitats satisfetes en concepte d'inscripció, dipòsit o partides abonades, 
donant el resultat de 2 sets a 0 a favor de totes les parelles, hagen o no 
disputat les seues partides.  

8c) De l'organització dependrà la suspensió d'un partit per pluja o motius de 
força major. En este cas, l'organització tornarà a posar data i hora a este 
encontre; excepcionalment es podrà ajornar algun partit; en tal cas, caldrà 
avisar-ho almenys amb una setmana d'antelació a PADELCITY MASSANASSA i 
sempre amb el consentiment de la parella contrària i de l'organització. EN CAP 
CAS S'ENDARRERIRAN PARTITS EN EL MATEIX DIA DE LA PARTIDA  

Si durant el desenvolupament de la competició es produïren fets greus com 
agressions, insults, menyspreus, etc., entre jugadors, als àrbitres i als 
membres de la Junta Central Fallera, la Delegació d'Esports, després de 
l’informe dels fets esdevinguts, ho posarà en coneixement de la Delegació 
d'Incidències i Demarcacions, per si els fets constituïxen motiu de sanció 
fallera. Si fóra així, s'obriria expedient disciplinari als implicats en els fets.  

9.- INSCRIPCIONS:  

• EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ COMENÇA EL DIA 16 DE JUNY DE 2017 
I ARRIBA Al 28 DE JUNY DE 2017 PER SECRETARIA VIRTUAL.  

• LES PARTIDES SE CELEBRARAN A PARTIR DEL DIA 06 DE JULIOL 
DE 2017 I FINS A FINALS DE GENER DE 2018  

 

• Per a formalitzar la inscripció s'ha de realitzar una transferència de 56 
€ en concepte de:  
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Inscripció: 40 € per equip  

Fiança: 16 € per equip.  

Es retornarà en cas d'haver abonat la lliga completa o de deute pendent. 
Esta fiança, en cas d'estar al dia de pagaments, si no es retira, és vàlida 
per a la següent temporada.  

• Per a formalitzar la inscripció s’haurà d’abonar mitjançant 
transferència al número de compte ES28 0081 0411 1100 0139 4747 o 
en defecte d'açò en el centre (Visa o efectiu) la quantitat total de 56 €. En 
el concepte s'ha de posar “… associació fallera + nom de l'equip…”  

• Preu per partit: 8€ per equip.  

• Forma de pagament: 3 PAGAMENTS / 3 FASES 

El preu i el venciment del pagament de cada FASE s'anunciarà una vegada 
tancades les inscripcions, mitjançant un comunicat OFICIAL de la JUNTA 
CENTRAL FALLERA.  

*La LLIGA es divideix en 3 pagaments, un per cada FASE.  

*El pagament de CADA FASE es liquidarà una setmana abans de 
començar la següent amb un pagament íntegre per equip.  

En cada fase, una vegada realitzat el pagament de la mateixa, es lliurarà a 
cada equip un pot de boles noves.  

10.- Localització:  

Tots els partits de la lliga es disputen a:  

Futbol City Five  

C/ del Poliesportiu, 2  

46440. Massanassa. Davant d’IKEA.  

Tel: 605308710,  961130350 

www.futbolcity.es  

 
 
 
 

  
 
 Ramon Estellés i Feliu 

Secretari General 


