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02 de desembre del 2020 

Lliga Catalana Absoluta, Veterans i Veteranes i Menors 2019-2020 

En base a la informació dictada per la Generalitat de Catalunya sobre les mesures de flexibilització establertes a 
partir del 23 de novembre que afecten a la  pràctica esportiva, mobilitat i competició, i tenint en compte l’avanç de 
la competició la Federació Catalana de Pàdel ha decidit donar la competició en aquesta edició 2019-2020 per 
finalitzada. 

Les mesures són les següents: 

1.- NO hi hauran descensos en cap categoria 

2.- Ascendiran de categoria tots els equips que es trobin en una d’aquestes situacions: 

- Els equips que actualment estan en places d’ascens.
- Els equips que tinguin opcions matemàtiques d’ascendir directament.
- Els equips que estiguin ja en posicions de play-off.
- Els equips que tinguin opcions matemàtiques de classificar-se pel play-off.

3.- Només quedaran campions els equips que ja ho eren matemàticament 

Preus temporada 2021: 

Com a compensació per a les jornades NO realitzades i per ajudar als clubs i equips participants, la Federació 
Catalana de Pàdel ha decidit rebaixar la inscripció de la següent edició en un 25%, i en el cas dels equips de menors 
en un 50%,  només aplicable als equips que han participat en l’edició 2019-2020 de la Lliga Catalana.  

Les pilotes que es van entregar i no s’han utilitzat en l’edició 2019-2020 se les quedarà el club i aconsellem que 
s’utilitzin pels entrenaments dels equips. 

Lliga Catalana 2021: 

Tenint en compte la nova realitat que estem vivint, la Federació Catalana de Pàdel ha creat una nova Lliga Catalana, 
més dinàmica i divertida, amb més play-off a nivell comarcal i provincial, on decidirem ascensos i descensos,  per 
acabar disputant la Copa Catalunya. Una nova edició que no us poder perdre. 

Volem agrair-vos la confiança dipositada en la nostra competició i la comprensió en un any en que ens hem vist 
obligats a prendre mesures excepcionals a fi i efecte que puguem seguir gaudint del que més ens agrada que és el 
pàdel. 

Us desitgem molta salut. 

Federació Catalana de Pàdel. 


