
NORMATIVA PER REALITZAR  

UNA JORNADA DE LA LLIGA14 

 

-A l’apartat “Horaris” de la web www.lliga14.com podeu trobar els equips que juguen la 

Lliga14 amb el contacte dels capitans dels equips. 

-També hi ha un horari local habitual, aquest horari és informatiu i no significa que 

obligatòriament es jugui aquell dia i hora concret. 

-Els equips (local i visitant) tenen l’obligació de posar-se en contacte amb l’equip rival 5 o 6 

dies abans de l’enfrontament. 

-És obligació de l’equip local informar a l’equip visitant del dia i hora de l’enfrontament, de la 

mateixa manera que si el club té dues pistes disponibles, indicar quina parella jugarà al segon 

torn. L’horari que ha de marcar l’equip local per jugar ha de ser per començar entre les 9 i les 

13:30 o 15:30 a 20h. De totes maneres, si els dos equips estan d’acord, poden jugar a l‘hora i 

dia que vulguin. 

-En el cas que, per circumstàncies diverses, es vulgui canviar l’hora de l’enfrontament pactat 

aquella setmana amb l’equip rival es podrà fer sempre que les causes siguin justificades. 

-Els equips han de posar la voluntat necessària perquè aquella jornada es pugui disputar.  

-A cada jornada hi ha 9 punts en joc. La parella 1 juga per 4 punts, la parella 2 s’hi juga 3 punts i 

la parella 3 s’hi juga 2 punts. 

-En cas de conflictes o desacords entre equips, s’haurà de notificar a l’organització de la 

Lliga14. La Lliga14 valorarà la voluntat i bona fe dels actes dels equips per decidir si s’escau 

alguna sanció (W.O, retirada garantia, etc.). 

-Els equips han de tenir els jugadors apuntats i inscrits al programa abans de que comenci 

l’enfrontament. Els clubs que tinguin més d’un equip en categories diferents hauran de 

respectar la categoria de procedència dels seus jugadors. 

-L’organització entén que hi ha jugadors que pel seu nivell puguin jugar a dues categories 

diferents. És a dir, que puguin jugar de parella 2 o 3 a la categoria superior i jugar de 1 o 2 a la 

categoria inferior. 

-En el cas que un equip no respecti el principi de procedència dels jugadors i que utilitzi 

jugadors de la categoria superior per ajudar a guanyar punts a l’equip de la categoria inferior, 

podrà ser sancionat amb la pèrdua dels punts dels partits guanyats indegudament. 

-Tots els equips estan obligats a lliurar els pots de pilotes noves per a cada partit que 

l’organització facilita a principis de fase. En cas que per qualsevol motiu es jugui amb algun 

altre tipus de pilota, si els 4 jugadors que s’han d’enfrontar han estat d’acord en iniciar el partit 

no es podrà reclamar el resultat un cop hagi acabat l’enfrontament. Tot equip es podrà negar a 

http://www.lliga14.com/


jugar i a reclamar els punts de l’enfrontament si l’equip local no posa boles noves a tots els 

partits (HEAD PRO, HEAD CS). 

-En casos d’incidències, s’haurà d’avisar a l’organització en el termini de dues setmanes 

després que l’enfrontament s’hagi realitzat. L’organització analitzarà i decidirà la solució al 

conflicte i es posarà en contacte amb els equips implicats. 


