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Sistema e estrutura de competición 
 
 
 

Instalacións de xogo: : Pistas de padel da UDC  

                    Zapateira 

                                         (Campus da Zapateira) 

Nº equipos 

Nivel medio Equipos 12 

 Grupo A 6 

 Grupo B 6 

Nivel Iniciación Grupo C 8 

 

A liga de padel está composta por duas categorías: Nivel Iniciación con 8 equipos e 

Nivel Medio por 12 equipos divididos en dous grupos A e B. 

Na primeira fase da liga enfrontaranse todos os equipos de cada grupo entre si. 

 

Unha vez rematada esta fase previa quedarán definidas tres divisións: 

 1º división (6 equipos) 

 2ª división (6 equipos) 

 3ª división (8 equipos) 

 

Para definir que equipos conformarán cada unha das divisións estableceranse os 

seguintes criterios: 

1º División: a formarán os tres primeiros do grupo A e B. 

2ª División: a formarán o 4º e 5º clasificado dos grupos A e B xunto cos dous 

primeiros clasificados da fase de promoción que xogarán o ultimo clasificado dos 

grupos A e B e os dous primeiros clasificados do grupo C.  

3ª División: a formarán o 3º e 4º clasificado da fase de promoción e o resto dos 

equipos compoñenes do grupo C. 
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Unha vez establecidas as divisións xogarase unha liga de todos contra todos por 

división a unha ronda. 

 

Rematada esta ronda: 

 

1.- O 5º e 6º clasificado da 1ª división descende a 2ª división 

2.- O 1º e 2º clasificado da 2ª división ascende a 1ª división 

3.- O 5º e 6º clasificado de 2ª división descende a 3ª división 

4.- O 1º e 2º clasificado de 3ª división ascende a 2ª división. 

 

Este sistema de competición utilizarase durante toda a liga nas sucesivas roldas de 

competición que rematará no mes de marzo establecéndose os campións das 

diferentes divisións. 

 

 

 


