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A Área de Deportes organiza a Liga Universitaria de Pádel no campus da 
Coruña. 
 
 
1. Participación e inscricións 
 
Poderán participar na liga universitaria todos os membros da comunidade 
universitaria (alumnado, PDI, PAS ou PEC) e poderán formar parella cunha 
persoa que non pertenza á comunidade universitaria. 
 
Todos os integrantes pertencentes á comunidade universitaria deberán ser 
abonados/as da Área de Deportes no curso académico corrente e os que non 
pertenzan a comunidade universitaria deberán de pagar o abono matrícula, 
para poder ter dereito a participar na liga de padel. 
 
As parellas participantes poderanse constituír de forma libre, 
independentemente do centro, departamentos ou servizo ao que pertenzan os  
seus integrantes. Cada parella poderá inscribir un xogador/a reserva que 
deberá ser universitario e abonado á Área de Deportes. 
 
Haberá unha única categoría e poderá haber parellas formadas por dúas 
mulleres, dous homes ou mixtas. Poderase inscribir como reserva da parella 
inscrita un terceiro/a participante, sempre que cumpra cos requisitos 
anteriormente mencionados, co fin de asegurar a presenza nos partidos das 
parellas. Esta  persoa de reserva poderá substituír a calquera membro da 
parella e deberá ser abonada a Área de Deportes. 
 
Cada parella nomeará un/ha responsable ou capitán/á, que debe facerse 
responsable de canto atinxa á súa parella e será a persoa de contacto coa 
Área de Deportes. É importante que o capitán sexa a mesma persoa durante o 
desenvolvemento da liga e proporcione o seu  enderezo de correo 
electrónico da UDC (usuario@udc.gal), pois será este, xunto co teléfono 
móbil para casos excepcionais, o medio de comunicación utilizado. No 
caso de sufrir algunha modificación debe notificarse á Área de Deportes.  
 
Os datos da persoa responsable da parella (nome e apelidos e correo 
electrónico da UDC), así como o do resto dos xogadores poderán ser 
empregados e publicados para o correcto desenvolvemento da competición de 
acordo o establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal e segundo o asinado no momento da 
inscrición na páxina web. 
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Inscricións 
 
A inscrición dos equipos na Liga Universitaria será: 
 

1. Os que forman parte da comunidade universitaria deberán ser aboados a 
Área de Deportes 

2. Se non pertencen a comunidade universitaria deberán ter pagado o Abono 
Matrícula para poder participar 

Realizarase exclusivamente a través da páxina web da Área de Deportes 
(www.udc.gal/deportes), no campus da Coruña e dentro do apartado de 
competicións internas > ligas universitarias. 
 
O/a responsable ou capitán/á da parella será a única persoa autorizada pola 
aplicación informática para inscribir os membros do equipo, os cales se fixeron, 
previamente e de forma individual, abonados da Área de Deportes. 
 
Ningún xogador poderá estar inscrito en dous equipos.  
 
O nome da parella será o nome do capitán/á ou responsable da parella, 
acompañado dun número de orde no momento da inscrición. Este nome será 
asignado automaticamente pola aplicación informática.  
 
Non se aceptarán inscricións daquelas parellas que non teñan o número 
mínimo de xogadores esixido co seu correspondente número de 
abonado. Neste caso, a parella perderá a súa condición de inscrita e non 
poderá participar na competición (non se devolverá o importe de inscrición do 
Abono Deporte). 
 
Máximos e mínimos: 
 

Modalidade Máximo Mínimo 
Pádel 3 2 

 
 
 
2. Sistema de competición 
 
- Xogaranse  en horario de lunes a venres de 9.00 a 22.30 h 
- Estableceranse os grupos en función do nivel que se indique con base nos 
criterios que aparecen no seguinte documento.  
- Poderán inscribirse un mínimo de 8 e un máximo de 64 parellas. En función 
do número de parellas formaranse diferentes grupos dentro de cada nivel.  
- Todos os partidos das ligas universitarias se xogarán de luns a venres nas 
pistas de pádel da Universidade da Coruña no campus da Zapateira. 
- O sistema de competición poderá sufrir algunha modificación en función do 
número de parellas inscritas e durante o transcurso do campionato en caso de 
haber parellas sancionadas ou expulsadas. 

Con formato: Título 2, Tabulacións: 
3,75 cm, Esquerda

http://www.udc.gal/deportes
https://www.udc.es/deportes/_galeria_down/descargas/Campionatos_Internos/2016-2017/Niveis_de_pxdel.pdf
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O modo de puntuación das modalidades deportivas será o seguinte: 
 
 

Modalidade Vitoria Derrota Non 
pres. 

Pádel 3 1 -3 
 
Os partidos xogaranse ao mellor de tres sets. 
Considerarase non presentado unha vez que transcorran 10 minutos da hora 
sinalada como inicio do partido. 
 
Duración dos encontros: 
 
Modalidade Duración 
Pádel Máx. 1,5 hora 

 
 
Regulamentos técnicos: 
 
Na liga universitaria utilizaranse o regulamento técnico da Federación Española 
de Pádel, sempre tendo en conta aquelas modificacións reflectidas neste 
regulamento da liga universitaria: 

- http://www.padelfederacion.es/refs/docs/REGLAMENTO_FIP.pdf  
 

Calendario, resultados e clasificacións 
 
Datas de competición  
 
Prazo de inscrición: do 2 de setembro ao 7 de outubro (ata as 14:00 h) 
Inicio das ligas: 28 de outubro 
Remate da liga regular :1 de maio  
 
Estas datas poderán sufrir algunha modificación en función do número de equipos inscritos e 
doutras causas alleas á Área de Deportes 
 
Criterios de desempate na clasificación: 
 
Entre dúas parellas: 
 
1.º  Número de sets en enfrontamento particular (cara a cara).. 
2.º  Equipo sen sancións 
3.º  Menor número de xogos recibidos en todos os enfrontamentos. 
4.º  Maior diferenza de xogos en todos os enfrontamentos. 
5.º  Maior número de xogos marcados en todos os enfrontamentos. 
6.º Sorteo. 
 
 
Entre máis de dúas parellas: 
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1.º Maior diferenza de xogos en todos os enfrontamentos entre os equipos 
empatados a puntos. 
2.º Equipo sen sancións. 
3.º Maior número de xogos en todos os enfrontamentos entre as parellas 

empatadas a puntos. 
4.º Sorteo. 
 
Todos os calendarios, resultados e clasificacións, así como os partidos 
aprazados e/ou pendentes de xogar, poderanse consultar xornada a xornada, 
na páxina web da Área de Deportes, 
 
 
3. Normativa 
 
Réxime disciplinario 
 
Non poderá participar no encontro ningún/ha xogador/a que non estea 
inscrito/a na aplicación da UDC.  
 
Son competencia dos responsables de Deportes, ademais daquelas que lles 
son inherentes segundo os regulamentos técnicos correspondentes, as 
seguintes: 
  
• Asignar debidamente os asistentes a cada partido. 

 
• Subir á páxina web o resultado do encontro ao termo da xornada diaria. 

 
• Calquera incidencia que considere digna de ser mencionada deberá ser 

reflectida de forma concisa clara e obxectiva, especialmente aquelas 
derivadas de actos violentos, de faltas de respecto graves ou calquera 
incidente que perturbase o normal desenvolvemento do encontro, ademais 
de calquera sospeita relacionada co proceso de acreditación dos 
xogadores. 

 
• Coidar da aplicación dos regulamentos e resolver as situacións deportivas 

e disciplinarias que xurdan durante os partidos. 
 

• Expulsar un xogador que cometa unha falta grave ou sexa responsable 
dunha conduta violenta, conforme os preceptos do regulamento técnico 
correspondente. 

 
Os/as responsables da Área de Deportes serán as únicas autoridades con 
capacidade para determinar se un encontro ten que ser suspendido atendendo 
a circunstancias (meteorolóxicas, de indisciplina dos xogadores, intervencións 
inaxeitadas do público...) que se consideren graves. 
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COMITÉ DE COMPETICIÓN E DISCIPLINA DEPORTIVA 
 
Todas as sancións e recursos serán emitidas e valoradas polo Comité de 
Competición e Disciplina Deportiva que estará formado polos técnicos de 
deportes responsables das ligas en cada un dos dous campus da Universidade 
da Coruña 
 
As alegacións ou recursos serán presentados (pola persoa implicada, no caso 
de ser individual, ou polo/a capitán/á, no caso de ser colectiva) por escrito 
mediante unha instancia que se presentará nas oficinas da Área de Deportes 
no prazo de tres días. 
 
As resolucións do Comité poderán ser recorridas antes de tres días hábiles que 
comezarán a contar desde a súa notificación por correo electrónico, mediante 
un informe presentado nas oficinas da Área de Deportes ou a través do 
enderezo de correo infodeportes@udc.gal nun prazo non superior a 3 días 
hábiles desde o momento da notificación.  
 
O Comité tratará de responder o dito recurso nun prazo non superior a 7 días 
hábiles. 
 
Calquera acción considerada como grave, será tratada polo Comité de 
Competición e Disciplina Deportiva da Área de Deportes como órgano 
competente no tema, e as parellas acatarán a súa decisión na súa calidade de 
xuíz supremo da competición. 
 
A inscrición na Liga Universitaria implica a aceptación destas normas e de 
todas aquelas que a Área de Deportes decida engadir ou suprimir ao longo da 
competición, as cales serían publicadas nos taboleiros do Pavillón de Deportes 
ou comunicadas a través do enderezo electrónico ou da súa páxina web. 
 
COMITÉ DE APELACIÓN  
 
Composición: 

- Un presidente, que será o/a responsable da Área de Deportes 
- Dous técnicos da Área de Deportes, un deles pertencente ao campus 

onde tivese lugar a competición. 
- As resolucións do Comité de Apelación esgotarán todas as vías de 

recurso dentro da organización das ligas universitarias. 
 
Faltas e sancións 
 
Os xogadores e as parellas das que forman parte poderán ser sancionados 
polo Comité de Competición, en virtude dos seus incumprimentos deportivos e 
disciplinarios, segundo a graduación das faltas que neste regulamento se 
establecen. 
 
Estas faltas poden ser leves, graves ou moi graves, de carácter individual ou de 
carácter colectivo. 
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Faltas de carácter individual 
 

Faltas leves 
 
 A reiteración de accións de protesta. 

 
Sancións: 

 
 As faltas de carácter leve corresponderalles unha sanción de entre un e 

catro partidos de suspensión na competición en que se cometeu a falta. 
 
 
Faltas graves 
 
 Dirixirse aos xogadores, persoal da Área de Deportes ou espectadores 

con menosprezo. 
 Cometer actos de desconsideración contra os xogadores, persoal da 

Área de Deportes ou espectadores. 
 Realizar calquera manifestación, de feito ou de palabra, de forma 

irrespectuosa cara aos xogadores, persoal da Área de Deportes ou 
espectadores con menosprezo. 

 Empregar medios violentos durante o xogo coa intención de producir ou 
producindo lesión. 

 A acumulación de dúas (2) faltas leves. 
 
Sancións: 

 
 Ás faltas de carácter grave corresponderalles unha sanción que irá 

desde tres partidos de suspensión na competición en que se cometeu a 
falta, ata a inhabilitación do dereito de participación durante un curso 
nesa mesma modalidade deportiva. 

 
Faltas moi graves 
 
 Agredir ou tentar agredir un contrario, un traballador da Área de 

Deportes ou un espectador. 
 Ameazar, coaccionar ou realizar actos vexatorios, de maneira verbal ou 

de feito, contra outros xogadores, contra o persoal da Área de Deportes 
ou contra os espectadores. 

 Insultar ou ofender de forma grave ou reiterada a outros xogadores, ao 
persoal da Área de Deportes ou aos espectadores. 

 A acumulación de dúas (2) faltas graves. 
 
Sancións: 

 
 Ás faltas de carácter moi grave corresponderalles unha sanción que irá 

desde a descualificación por un curso na participación nas ligas 
universitarias ata a descualificación a perpetuidade en todas as 
actividades organizadas pola Área de Deportes. 
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Faltas de carácter colectivo 
 
Incomparecencias 
 

- Para que unha parella poida considerarse como presentada a disputar 
un partido, o número de xogadores deberá ser o relacionado no seguinte 
cadro 

 
Número mínimo de xogadores por parella para comezar os partidos: 
 
 
 

Modalidade Mínimo 
Pádel 2 

 
 

- As incomparecencias inxustificadas e sen aviso previo serán 
sancionadas coa perda do encontro e a resta de puntos, de acordo co 
seguinte cadro: 

  
Modalidade Puntos Resultado 
Pádel -3 6/0 6/0 

 
 

- O Comité de Competición pode non aplicar a sanción consistente na 
resta de puntos cando a parella infractora avise da súa incomparecencia 
cunha antelación que se estime suficiente e non sexa reincidente neste 
tipo de actuacións. 

 
- Cando se sume a segunda incomparecencia inxustificada, excluirase 

automaticamente á parella infractora da competición. En ningún caso, os 
seus integrantes poderán ser inscritos noutra parella da mesma 
competición. 

 
- Cando se acorde a exclusión dunha parella da competición ou se 

produza unha retirada voluntaria, considerarase, para os efectos da 
clasificación, que a parella excluída ou retirada non participou na liga en 
que en principio competía; é dicir, eliminaranse da clasificación todos os 
resultados dos encontros xogados pola devandita parella. 
 

- No caso de non comparecencia a xogar un partido dunha competición 
por eliminatorias significará eliminatoria perdida. 

 
- Por acordo do Comité de Competición, e logo de examinar as 

circunstancias que motivaron as incomparecencias, a exclusión poderá 
estenderse tamén ao curso seguinte, afectando non só a parella como 
colectivo senón tamén a cada un dos seus compoñentes de xeito 
individual. 
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Demora 
 

A demora dunha parella nunca excederá os 10 minutos, tras os cales se 
dará por concluído o encontro.  
Se ambos os equipos pactan comezar o encontro logo dos 10 minutos 
de espera, terase en conta o seguinte punto: 
 

- O tempo de atraso do comezo do partido non influirá na hora de 
finalización do tempo reservado para o devandito partido. 

 
 

Aliñación indebida 
 
Aliñación indebida de carácter moi grave: 
 

- A aliñación de xogadores que non estean inscritos na competición. 
 

Sanción: a 
 

 expulsión inmediata da competición da parella. 
 
Aliñación indebida de carácter grave: 
 

- A aliñación indebida de xogadores que non estean anotados na 
inscrición da competición ou esta non estea validada ou autorizada pola 
Area de Deportes. 

- A aliñación de xogadores que foron sancionados, e cuxa sanción foi 
notificada ao delegado da parella, ou publicada na páxina web. 

- A negativa a pasar a comprobación do DNI a petición do responsable da 
competición. 

- A aliñación de xogadores que non presenten a pertinente acreditación. 
 

Sanción: perda do encontro co mesmo resultado que se aplicaría no caso 
dunha incomparecencia. 
 
Aliñación indebida de carácter leve 
 

- A inscrición fóra de prazo dos xogadores 
 
Sanción:  
 
As aliñacións indebidas non prescriben, polo que poderán ser sancionadas en 
calquera momento da tempada. 
 
 
Protestas, reclamacións e recursos 
 

- Os capitáns das parellas poderán formular por escrito á Área de 
Deportes as observacións, queixas ou suxestións que consideren 
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oportunas en relación co desenvolvemento da liga universitaria en xeral 
ou dalgún partido en concreto. A Área de Deportes facilitará o 
documento necesario en que o usuario deberá reflectir, con corrección, 
as incidencias que lle interese expor, e mesmo achegar as probas 
pertinentes se as houbese. 

- Contra os acordos e as decisións do Comité de Competición poderá 
interpoñerse un recurso de apelación dentro dos tres días hábiles 
seguintes ao da comunicación do acordo ou decisión que o motivase. 

- En ningún caso, a presentación da reclamación ou a interposición do 
recurso suspenderá o cumprimento das sancións acordadas mentres 
non se deixen sen efecto. 

 
O comportamento antideportivo implica sanción tanto de xeito individual como 
colectivo, se fose necesario. O Comité de Disciplina Deportiva da Área de 
Deportes da UDC será o órgano competente na materia de sancións. 
 
A Área de Deportes, único responsable da organización da competición, 
decidirá sobre os aspectos non reflectidos nesta normativa. 
 
6. Aprazamentos 
 
Cada equipo terá dereito a aprazar 1 partido durante a fase regular da liga. 
 
Os aprazamentos deberán ser solicitados polos responsables/capitáns da 
parella e atendendo ás seguintes normas: 
 

• Ter unha causa de forza maior xustificada: exames, prácticas, viaxes de 
estudos etc. 

• Dirixirse á Área de Deportes, ou por correo electrónico, cunha antelación 
mínima de 3 días (72 horas) respecto da data orixinal de celebración do 
partido. 

• A partir da resposta da Área de Deportes por correo electrónico ás dúas 
parellas, estas disporán de 3 días naturais para chegar a un acordo 
entre elas e fixar a nova data e hora de celebración do encontro sempre 
que haxa dispoñibilidade horaria. 

• As dúas parellas terán que enviar de novo por correo electrónico a 
confirmación do aprazamento coa nova data e horario. 

• Nas dúas últimas xornadas de liga non se concederán 
aprazamentos. 

• Todos os encontros aprazados terán que disputarse antes destas dúas 
últimas xornadas. 

• En todo correo electrónico ou escrito de solicitude de aprazamento 
consignarase os seguintes datos: 

 
 Modalidade deportiva 
 Categoría e grupo 
 Parella que solicita o aprazamento e equipo contrario 
 Data e horario do partido 



   

Regulamento da Liga Universitaria de Pádel                                                                                 
Área de Deportes 

12 

 
• Para ter validez a solicitude de aprazamento, a Área de Deportes 

enviará un correo electrónico ás dúas parellas coa confirmación do 
aprazamento e a nova data e horario. 

 
 
Instalacións deportivas 
 
Todos os integrantes das parellas deberán de coidar e utilizar de forma 
correcta as instalacións deportivas asignadas pola Área de Deportes para o 
desenvolvemento das ligas universitarias. No caso de producirse algún estrago 
polo mal uso da instalación por parte dos participantes, a Área de Deportes 
poderá pedir responsabilidades ás persoas infractoras. 
 
Cadro de dispoñibilidade horaria na que se poden xogar os partidos aprazados: 
 
 

Modalidade Instalación Horarios 
Pádel Pistas UDC Venres de 9.00 a 19.00 h. 

 
 
 
7. Material 
 
É obrigatorio que cada parella se presente ao partido con tres bólas de 
pádel.  

 
Os integrantes de cada parella (dentro das súas posibilidades) deberán xogar 
os partidos cunha vestimenta uniforme. 
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8. Asistencia médica 

 
En caso de lesión, todos os membros da comunidade universitaria poderán 
recibir asistencia médica logo da demostración da súa condición de 
universitarios e do pagamento do importe do seguro escolar. 
 
Nestes casos, e antes de visitar o centro médico, deberán acudir ás oficinas da 
Área de Deportes e cubrir un certificado de accidente, dando constancia da 
actividade, a data e o tipo de lesión que sofre. 
 
Posteriormente, deberán presentalo na Secretaría do centro universitario onde 
estean matriculados. 
 
Unha vez rematados os anteditos trámites, poderá acudir ao centro médico 
correspondente. 
 
No caso de urxencia, poderase acudir directamente ao centro médico e 
efectuar, posteriormente os trámites anteriores. 
 

COMUNIDADE 
UNIVERSITARIA 

 
TIPO DE SEGURO 

 

 
COBERTURAS 

 

 
CENTROS 

SANITARIOS 
A Coruña 

 

 
CENTROS 

SANITARIOS 
Ferrol 

A
LU

M
N

A
D

O
 U

D
C

 

SEGURO ESCOLAR 
OBRIGATORIO 

(INSS) 

 
ALUMNADO 1.º, 2.º, 3.º CICLOS 
MENORES DE 28 ANOS agás o 

alumnado con alta en calquera réxime 
da Seguridade Social 

 
HOSPITAL QUIRÓN 

SAN RAFAEL 
 
 

 
ARQUITECTO 

MARCIDE  

 
 

HAC LUCE 
seguro OBRIGATORIO 

para maiores de 28 anos 
e 

seguro VOLUNTARIO 
logo do pagamento da 

TAXA de 10 € nos 
centros académicos 

 
 

 
Ilimitada nos centros concertados coa 

compañía 
 

MÁIS INFORMACIÓN 

 
HOSPITAL QUIRÓN 

 
 

HOSPITAL MODELO 
 
 
 

 
 

QUIRÓN 
CENTRO 
MÉDICO 
FERROL 

 
P

A
S 

 

 
 

SEGUROS PROPIOS 
 
 

 
ADESLAS OU SEGURIDADE 

SOCIAL 

 
INSS 

 

CENTROS 
CONCERTADOS 

 

 
P

D
I 

 

 
SEGUROS PROPIOS 

 
 

 
SEGURIDADE SOCIAL OU 

SEGUROS PRIVADOS 

 
INSS 

 

CENTROS 
CONCERTADOS 

 

 
 
 

 
 
 

Táboa con formato

http://www.udc.es/export/sites/udc/sape/_galeria_down/descarga_documentos/Hac_Luce_Accidentes_2015.pdf
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Enderezos: 
 

• Hospital Quirón: Peñarredonda, 4 (detrás da Coca-Cola); 981 284 800. 
• Hospital San Rafael: avenida das Xubias, 82; 981 179 000 
• Hospital Modelo: rúa Virrey Osorio, 30;  981 147 300 
• Quirón Centro Médico Ferrol: rúa A Coruña, 19; 981 369 870 
• Hospital Arquitecto Marcide: avda. Residencia, s/n, Ferrol; 981 334 000. 
 

 
Calquera erro ou dúbida que poida xurdir, pódese consultar nas oficinas da 
Área de Deportes do Pavillón polideportivo do campus de Elviña (de luns a 
venres de 8:30 a 14:30 h.) ou nos correspondentes enderezos de correo 
electrónico: infodeportes@udc.gal// deportesfer@udc.gal 
 
O campionato é de todos/as e entre todos/as debemos facer 
que funcione! 

 
GRACIAS!! 

mailto:infodeportes@udc.gal//
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FOLLA DE APRAZAMENTO 

 
 
LIGA UNIVERSITARIA DE 
__________________________ 
 
Nome do equipo: 
 
Categoría/grupo: 
 
Responsable do equipo: 
 
DNI: 

 
N.º abonado á Área de  Deportes: 
 
Teléfono: 
 
Correo electrónico: 

 
Exercendo o meu dereito ao aprazamento dun partido nos 3 días 
previos á súa disputa, solicito o aprazamento do seguinte partido: 
 
 
Local: __________________   Visitante: ____________________ 
 
Data: ____ / ____ / _____ 
 
 
Moitas grazas, 
 
 

A Coruña/Ferrol, ______de________________de 20__ 
 
Selo da organización,                                  Sinatura do/a solicitante, 
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