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LLIGA NINES
REGLAMENT

1. Objectius i introducció

1.1 Establir un rànquing mitjançant una lliga organitzada en diferents grups, 
intentant agrupar les jugadores de similar nivell de joc. 

1.2  El nombre de parelles per grup és de 8.
1.3  Durant la temporada 2018/2019 hi haurà 2 lligues. La lliga de tardor-hivern

començarà la setmana del 17 de setembre del 2018 per finalizar la setmana del 3 de 
febrer del 2019. La segona lliga, la de primavera-estiu, començaria la setmana de l´18 de 
febrer del 2019 per finalitzar el dia 28 de juny de 2019.

1.4 Durant aquestes dos lligues no es pot canviar la parella exceptuant casos de 
força major (especificats en el punt 3.4 i 7 del reglament intern).

1.5 El sopars d´entrega de premis serà el divendres 8 de març i el divendres 5 de 
juliol

2. Modalitat de joc

2.1 Els partits es jugaran fins que una parella, que serà la guanyadora,  arribi a 9 
jocs, en el cas que s’arribi a empat a 8 jocs es jugarà un tie-break normal a 7 punts, 
guanyant amb diferencia de dos punts.  Hem optat per aquest format per poder finalitzar
el màxim nombre de partits donat que en moltes ocasions només es disposarà d’una
hora de pista.  

2.2 En el cas de no finalitzar el partit durant l’horari previst, les participants hauran
de fixar data i hora per a la finalització del mateix, que s’haurà de jugar el més aviat
possible. Es continuarà amb el resultat amb el que es va ajornar ,a menys que les dues
parelles estiguin d’acord en començar de nou el partit.

2.3 Pel que respecte a la posició de les jugadores, si una jugadora comença restant
a la part dreta de la pista, ho haurà de fer durant tot el partit, doncs és considerarà com
si es jugués un set a 9 jocs en el que no es permeten canvis de banda de les jugadores 
durant la restada.

2.4 El torneig s’efectuarà per sistema de lligueta a una ronda. 
2.5 Puntuació :

2.5.1 Partit guanyat: 4 punts
2.5.3 Partit perdut per 9-6 fins a 9-8:  2 punts
2.5.4 Partit perdut per 9-0 fins a 9-5:  1 punt
2.5.5 Partit guanyat per W.O : 4 punts
2.5.6 Partit perdut per W.O:  0 punts
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3. Reglament: 

3.1 Es creara per cada grup de la lliga un grup de  whatsapp amb totes les 
jugadores participants d’aquell grup més algun responsable del comité de lliga Nines , en 
aquest grup es penjaran les dates acordades dels partits ja concertats i posteriorment el 
resultat del partit. La finalitat del grup no serà la de trobar una data de joc, això ja es farà
en privat entre les parelles. 

3.2 Funcionament general:  
3.2.1 S´ha d´intentar concertar el partit com a màxim en els primers 5 dies 

de la jornada a disputar, en cas que no es posin d’acord per problemes de disponibilitat, 
s’ha de comentar al responsable del grup per whassap. Una vegada concertat qualsevol
partit es comunicarà al grup de whatsapp corresponent indicant l’hora i dia del partit.

3.2.2 Es poden avançar partits si es posen d’acord les dues parelles, indicant
el resultat i indicant a quina jornada correspon al grup de whatsapp. No és obligat
acceptar la proposta d’avançament del partit.  

3.2.3 La parella guanyadora es responsabilitzarà de comunicar el  resultat
al grup de whatsapp, si el perdedor no diu res en 2 dies desde la publicació del resultat,  
és dona per bo.

3.2.4 En cas de conflictes o incidències, les decisions del comité són
inapel·lables.   

3.2.5 Duració de les jornades
3.2.5.1 La duració de totes les jornades serà la indicada al calendari
3.2.5.2 En casos excepcionals el comitè podrà perllongar la duració

de les jornades.
3.3 Els W.O  

3.3.1 Passats 15 minuts de l’hora establerta pel partit, la parella present
podrà aplicar W.O. 

3.3.2 La falta de resultat en el grup de whatsapp a priori implicarà W.O per 
les dues parelles.   

3.3.3 Els partits s’han de jugar a les pistes del Club Laietà. 
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3.4. Jugadores suplents

3.4.1  En cas de que es produeixi una lesió de llarga durada, s’haurà de 
comunicar l’abans possible al  grup de whatsapp i el responsable del grup consultant amb la 
resta del comitè decidirà que cal fer en cada cas.  

3.4.2 La substitució podrà ser de manera permanent (fins acabar la lliga)  o 
temporal. En cas de ser temporal, la jugadora suplent haurà de jugar un mínim de dos 
jornades encara que la jugadora substituida ja estigui recuperada.  

3.4.3 La jugadora suplent haurà podrà ser que no estigui participant com a 
titular a la lliga Nines o que sigui participant però que estigui en un nivell inferior al nivell de 
la jugadora que substitueix. El Comitè de la lliga valorarà si la jugadora suplent compleix
aquests requisits.

3.4.4 Una Jugadora podrà ser suplent, únicament d’una parella, durant una 
mateixa jornada. 

4. Classificació

4.1 Les jugadores classificades en 1er, 2on i 3r lloc del seu grup pujaran 
automàticament de grup ocupant les tres últimes posicions per establir el ranking .  

4.2 Les jugadores classificades en les 3 últimes posicions dels seu grup baixaran
automàticament al grup inferior ocupant les tres primeres posicions d’aquest per establir el 
ranking.

4.3 Les parelles que tinguin (3 W.O.) i les que es retirin de la lliga ,quedaran en l’ultima
posició del grup i no es comptaran els resultats obtinguts amb la resta de parelles. 

4.4 La classificació de cada grup quedarà establerta de la següent manera: 
4.4.1 Punts aconseguits
4.4.2 Resultats / numero de punts aconseguit entre l’enfrontament directes de 

les parelles empatades a punts. 
4.4.3 Diferència de jocs

5. Ranking de classificació : 

5.1 En acabar les 2 lligues (JUNY 2019) es farà el ranking tenint en compte les 
posicions assolides en cada grup i establint les posicions dels 3 ascensos i descensos en cada 
grup. 
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5.2 Per l’obtenció de punts del ranking es farà de la següent manera: S’ordenaran les 
parelles de la 1 del primer grup fins a l ́última parella del ultim grup. Aquesta última obtindrà
10 punts, la penúltima 20 punts i així successivament sumant 10 punts a cada parella 
situada immediatament superior fins arribar a la primera parella del primer grup.  Es a dir
que si hi ha 18 parelles, la numero 1 obtindria fins a un total de 180 punts, aixi que cada 
membre de la parella individualment s’emportaria 90 punts. 

5.3 Quan una parella es disolgui i no continui junta en la següent lligueta, si formen 
una parella, aquesta tindrà els punts de la suma dels 2 membres pts acumulats només de 
l’última lliga.  

5.4 Els grups de la nova lliga es formaran de manera ordenada tenint en compte els
punts totals dels membres de la parella, (sigui vella o nova) sumant els punts de les dos. 

5.5 Per fer els grups de la propera lliga, només es tindran en compte els punts
obtinguts a la última lliga, no hi haurà acumulació de punts obtinguts en lligues anteriors.. 

5.6 Així doncs per l’explicat al punt 3.4  una jugadora que es perdi una part de la lliga, 
es repartirà els punts amb la suplent de manera punderada segons els partits jugats.

6. Visualització de resultats

6.1Es donarà als participants un link on podran consultar els seus resultats i 
classificacions online. 

6.2 Es penjarà el mateix link a la web del club  . 

7. Casos concrets

7.1 Qualsevol altre situació que es pugui donar durant el campionat i que no estigui

reflectida al reglament serà estudiada pel comité de lliga Nines . 


