Campionat Catalunya per Equips de Tennis Platja
Funcionament general

1. La competició
a. Títol: aquesta la competició mixta es dirà "Campionat de Catalunya per Equips de Tennis
Platja"
b. Propietat: la competició serà propietat i estarà sota la direcció coordinació de la Federació
Catalana de Tennis (a la que també ens referirem com FCT) i el Club organitzador.
c. Clubs elegibles: la competició només estarà oberta a Equips de Clubs de Tennis o Tennis
Platja que siguin membres de la FCT.
d. Format: la competició entre clubs es disputarà en 1 quadre d’eliminació directa amb
rondes classificatòries per aquells Equips que perdin, de forma que cada Equip obtingui 1
classificació al final de la competició.
e. Inscripció: la FCT és la autoritat competent per les inscripcions de aquest esdeveniment.
Els Clubs són els responsables de la inscripció i nominació dels seus equips.
f. Quota de inscripció: La quota d'inscripció és de 90€ per cada equip.
2. Equips
a. Composició dels equips:
i. Cada equip tindrà de un/a capità/a i 1 mínim de 3 (3) jugadors i 3 (3) jugadores.
Cada Equip té dret a incloure a l’equip a un/a capità/a que no jugui o a nominar a
un/a de els membres del equip com capità/a.
ii. Per ser poder participar en aquesta competició, 1 equip ha de tenir, com a mínim,
3 (3) jugadors i 3 (3) jugadores in situ i disponibles per jugar. Si per raons de salut,
lesió, mort o una altra circumstància excepcional, 1 equip fora incapaç de complir
aquest requisit, aquest equip només podrà competir si obté aprovació per escrit
per part de la FCT abans del començament de la Competició.
b. Paper del capità/na
i. Fora de la pista: el capità/na és responsable de la comunicació entre l’organització
i/o la FCT i el seu equip. El capità/na ha d’informar als seus jugadors/es de la
informació que es doni durant la reunió de capitans. El capità/na és el responsable
de la conducta de els membres de la seu Equip incloent la puntualitat dels equips
quan donin començament els partits.
ii. Dins de la pista: durant cada partit de 1 eliminatòria, només el capità de 1 equip
pot estar assegut al banc de l'equip i pot comunicar-se amb els jugadors que
competeixen a 1 partit. Si el capità/a està participant a 1 partit o és incapaç de
complir amb seus deures dins de la pista, 1 membre nominat de seva plantilla pot
actuar com capità/a durant la durada d'aquest partit. El nom d'aquesta persona ha
de ser comunicat a l'àrbitre en el moment de les nominacions.
c. Elegibilitat: per poder competir al Campionat de Catalunya per Equips de Tennis
Platja, 1 jugador han de complir amb els requisits establerts a
http://fctennis.cat/campionat-catalunya-equips-tennis-platja/
3. Desenvolupament de la competició
a. Format de 1 eliminatòria: cada eliminatòria es jugués al millor de 3 partits de dobles, 1
partit de dobles masculí, 1 partit de dobles femení i 1 partit de dobles mixt. Si 1 equip no
pot competir a 1 partit, es considerarà que ha perdut aquest partit.
b. Ordre de joc:
i. El dobles masculí i el femení es jugaran alhora. El dobles mixte, abans o després
dels dobles masculí i femení, segons marqui l’ordre de joc
ii. És obligatori disputar els 3 partits, independentment si l’eliminatòria ja està
decidida.

c. Nominacions per equip per eliminatòria
i. El capità ha comunicar per escrit a l'àrbitre 1 full de nominacions completada
abans de la hora de començament establerta per cada eliminatòria.
ii. El full de nominacions ha de incloure el nom dels membres del equip que
participaran a el dobles masculí, el dobles femení i el dobles mixt.
iii. Cada jugador només pot jugar un partit per eliminatòria (per exemple, un jugador
no pot jugar el dobles masculí i el dobles mixte de la mateixa eliminatòria).
iv. Si, en el període que transcorre entre que es compleix el termini per la
nominació/canvi de nominació i el començament de joc, el àrbitre considera que 1
dels jugadors/es està lesionat/da o malalt/a, el àrbitre pot autoritzar la substitució
de aquest jugador/equip per un altre jugador/equip nominat per aquesta
eliminatòria.
d. Format del partit: Tots els partits, siguin del quadre oficial o partits classificatoris, es
jugaran a 9 jocs amb tiebreak (7) al 8-8.
e. Caps de sèrie:
i. El nombre de nacions caps de sèrie es determinarà segons el mida del quadre i se
guint les regulacions del circuit Nacional.
ii. Els caps de sèrie es obtindran utilitzant el rànquing combinat de els 3 homes i les 3
dones amb millor rànquing de cada equip utilitzant l'última classificació disponible
publicada per la RFET a el moment a que es sortegi el quadre. els caps de sèrie
seran col·locats en el quadre segons les normes del Circuit de la RFET i tenint a
compte la separació de Clubs de la mateixa procedència.
f. Identificació de 1 equip: tots els jugadors d'un mateix equip hauran vestir
predominantment del mateix color durant tots els partits.

