
 

 

 

Funcionament general 
Equips de la Lliga Catalana de la FCPàdel 

 

Funcions i responsabilitats Capitans/es Equips 

- Cada equip ha de tenir un/a capità/na que es responsabilitzarà de les 

funcions corresponents. 

- En cas de que el capità/na no pugui estar present, haurà de delegar la 

responsabilitat a un delegat/da substitut que es responsabilitzi de les 

funcions que es detallen a continuación. 

- S’encarregarà de canalitzar la informació amb la resta de l’equip. 

- En cada jornada, s’han de fer 2 fotos del equip del ApoloClub. Les fotos 

s'enviaran al coordinador per tal de poder publicar els resultats de tots 

els equips & fotos de les jornades a les xarxes socials del Apolo. 

- Són els responsables de cumplimentar les actes en cada jornada i 

entregar-les a la recepció del ApoloClub. 

- En les jornades disputades “a casa”: 

o Caldrà recollir al ApoloBar: 

▪ 3 pots de pilotes: 1 pot de pilotes per cada pista 

▪ 12 ampolles d’aigua: 1 ampolla d’aigua de 1'5l per cada 

jugador/a local & visitant (un total de 12 ampolles de 1'5l). 

El capità/na s'encarregarà de repartir-les entre l'equip del 

Apolo i l'equip visitant. 

o S’hauran de retornar al ApoloBar els 3 pots de pilotes que es 

posaran a la venda per 2€/pot. 

Altres funcions i responsabilitats Coordinador Equips (Joan Monty) 

- Serà el coordinador general de la gestió dels equips 

- S'encarregarà de gestionar les reserves dels entrenaments i dels partits, 

així com de liderar els entrenaments amb cada equip. 

- S'encarregarà d'enviar les actes cumplimentades a la FCP 

Entrenaments 

- Es considera indispensable poder assistir en el major nombre 

d’entrenaments (per compromís amb l’equip, companyerisme, generar 

cohesió d’equip i poder progressar com a jugadors/es i/o equip). 

- El coordinador dels Equips s’encarregarà de programar, preparar i duur 

a terme els entrenaments. 



- Els/les capitans/es s'encarregaran de demanar la disponibilitat de cada 

equip i comunicaran la disponibilitat al Joan. 

- S’estipula 48h abans de l’entrenament el termini màxim per a què els 

jugadors confirmin la disponibilitat per l’entrenament. 

- Pels entrenaments, cada jugador/a abonarà 7€ (no 7'5€) per 1:30h de 

pista + entrenador + pilotes entrenament 

- Es facilitarà un màxim de 3 pistes d'entrenament per equip/setmana. Si 2 

dies abans de l'entrenament, hi ha menys de 12 persones, s'alliberarà 

la/les pistes no completades seguint la següents indicacions: 

o S’estipula un mínim de 3 jugadors/es per a poder fer 

l’entrenament. 

o Disponibilitat de pistes segons assistens a l’entrenament: 

▪ 3-4 jugadors/es: 1 pista 

▪ 6-8 jugadors/es: 2 pistes 

▪ 10-12 jugadors/es: 3 pistes 

 

Disponibilitat i convocatoria jugadors/es 

- La decisió de la convocatòria de jugadors/es per cada jornada, es farà 

amb el criteri tècnic del coordinador (respectant l’objectiu comú de 

l’Equip). 

- Els/les capitans/es s'encarregaran de demanar la disponibilitat de cada 

equip i comunicaran la disponibilitat al coordinador del equips (Joan). 

- Els dimarts serà el termini màxim per a què els jugadors confirmin la 

disponibilitat pel partit del cap de semana. 

- Com a màxim, dimecres al matí, el capità/na informarà al coordinador de 

la disponibilitat dels jugadors per tal de poder preparar la convocatòria 

de jugadors/es. 

- Durant el mateix dimecres, el coordinador informarà de la convocatoria 

definitiva per a l’eliminatòria. 

Altres consideracions 

- Tots els/les integrants dels equips del Apolo tindran 1 accès setmanal 

gratuït al ApoloGimnàs durant el transcurs de la present temporada de la 

Lliga Catalana de Pàdel. 

- Durant aquesta present temporada de la Lliga Catalana, encara es 

mantindrà l'uniforme del PIT. 
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