Normativa
Circuit Català de Tennis Platja
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ
El Circuit Català de Tennis Platja de la Federació Catalana de Tennis (FCT) es regirà per les Regles del
Tennis Platja, el present reglament, el reglament de l’Organització Arbitral de la FCT i, subsidiàriament,
pel reglament Tècnic de la Real Federación Española de Tenis (RFET) i la normativa de Tennis Platja
de la Federació Internacional de Tennis (ITF). En tota la competició s’aplicarà el Codi de Conducta de la
RFET i, subsidiàriament, pel Codi de Conducta de la Federació Internacional de Tennis (ITF)
B. GENERAL
1. Circuit Català de Tennis Platja
El Circuit Català de Tennis Platja de la FCT es comprèn d’una sèrie de proves que es disputaran segons
el calendari del mateix. En cap cas es podran programar dues proves de la mateixa categoria de forma
simultània.
2. Comissió Tennis Platja de la FCT
La Competició es disputarà sota la supervisió de la Comissió de Tennis Platja de la FCT, el qual decidirà
sobre totes les qüestions no previstes al present Reglament. La Comissió podrà rebutjar la inscripció
d’un jugador si es considera que la mateixa pot ser perjudicial pel desenvolupament de la prova.
3. Jutges Àrbitre
El Jutge Àrbitre haurà d’estar present a les instal·lacions on es disputi el Torneig des d’una hora abans
al començament dels partits fins a la completa finalització d’aquests.
S’haurà de lliurar els resultats en els models de quadre oficials juntament amb el corresponent informe
en els dos dies següents a la finalització de la prova.
Els Jutges Àrbitres podran ser localitzats des d’una hora abans de l’inici dels partits als telèfons mòbils
de les instal·lacions on es disputin les proves (consultar el fact sheet del torneig)
El nom dels Jutges Àrbitres hauràn de constar en l’informe inicial i final del Torneig.
4. Proves
Modalitats:
- Dobles Masculí
- Dobles Femení
- Dobles Mixtes
- Individual Masculí
- Individual Femení
- + 35 anys
- + 40 anys
Categories:
- 1ª Categoria
- 2ª Categoria
- Infantil Sub 10
- Infantil Sub 14
Un jugador només podrà jugar un màxim de dues modalitats diferents per torneig (dobles masculí i
mixtes o dobles femení i mixtes).
Totes les proves es disputaran en caps de setmana o festius.
5. Pilotes
La pilota oficial del Circuit Català de Tennis Platja de la FCT serà la pilota Head "Taronja" de “Etapa 2”
aprovades per la ITF. Qualsevol prova que es faci amb una altre tipus de pilotes serà anul·lada i els
seus resultats no seran oficials a efectes de la Classificació Nacional.
L’organitzador pot escollir la marca de la pilota sempre i quan sigui pilota "Taronja" de “Etapa 2”
aprovades per la ITF.

6. Sistema de joc
S’haurà d’assegurar un mínim de 3 partits a tots els jugadors/es.
Les proves es realitzaran i serán computables pel Circuit Català sempre que existeixi un mínim de 4
parelles inscrites.
Format Round Robin (lligueta + fase final): En el cas que hi hagi 8 o menys parelles inscrites en una
mateixa categoria
a. Fase Lligueta: s’haurà de disputar, com a mínim, a un set a 7 jocs (6-6 tiebreak)
b. Fase Final: s’haurà de disputar, com a mínim, a un set a 9 jocs (8-8 tiebreak)
c. Final: s’haurà de disputar, com a mínim, a un set a 9 jocs (8-8 tiebreak)
Format Eliminatori amb partits classificatoris: En el cas que hi hagi 9 o més parelles inscrites en una
mateixa categoria
a. Quadre principal: s’haurà de disputar, com a mínim, a un set a 7 jocs (6-6 tiebreak)
b. Partits classificatòris: s’haurà de disputar, com a mínim, a un set a 6 jocs (6-6 tiebreak)
c. Finals: s’haurà de disputar, com a mínim, a un set a 9 jocs (8-8 tiebreak)
D. INSCRIPCIONS
1. Inscripció a les proves
La inscripció s’haurà de realitzar complimentant el formulari corresponent.
En tota inscripció caldrà identificar clarament el responsable de la mateixa.
2. Preu Inscripció
Per proves del Circuit Català de Tennis Platja, es recomanen els següents imports:
o Una modalitat:
 Federat: entre 12€ i 15€/persona
 No federat: 3€ addicionals/persona
o Dues modalitats:
 Federat: entre 17€ i 20€/persona
 No federat: 3€ addicionals/persona
o Infantil: entre 7€ i 10€/persona
 Federat: entre 17€ i 10€/persona
 No federat: 3€ addicionals/persona
E. TIMMING
Aquesta confirmació s’ha de fer utilitzant el Formulari Sol·licitud de Proves de Tennis Platja que us
adjuntem, seguint aquestes normes pel que fa al timming:
1. Inici Inscripcions: mínim 15 dies abans de la data d’inici del torneig
2. Fi inscripcions: mínim 4 dies abans de la data d’inici del torneig
3. Publicació Llista Acceptats: 3 dies abans de la data d’inici del torneig
4. Reclamacions: fins les 12h de 2 dies abans de la data d’inici del torneig
5. Sorteig: a les 15h de 2 dies abans de la data d’inici del torneig
6. Publicació Quadres i Ordre de Joc: mínim a les 12h del dia anterior del torneig
F. QUADRES I ORDRE DE JOC
Els tamanys dels quadres seran d’un màxim de 32 parelles i d’un mínim de 3.
Un grup de la Fase Lligueta, no podrán ser, en cap cas, superior a 6 parelles.
Els quadres i ordres de joc hauran d’estar penjats a la pàgina web del club organitzador
G. CLASSIFICACIÓ
D'entre tots els jugadors participants s'editarà una classificació final de les categories.
Classificar és posar els noms dels jugadors/es, amb llicència en vigor i validada en la
FCTennis, per l'ordre que correspongui, prenent com a base principal els resultats obtinguts per cada
jugador/a en els dotze últims mesos anteriors al tancament de cada mes.
La classificació es confeccionarà mensualment.

I. PUNTS DE CIRCUIT
Puntuaran pel Circuit Català, tots aquells Tornejos disputats al territori Català i que hagin estat
homologats per la FCTennis.
La distribució dels punts del Circuit Català de Tennis Platja s’estableixen segons:
1. Categoria del Torneig (coeficient multiplicador)
2. Format de competició:
• Partits de Classificació (PC)
• Eliminatòria Directa (ED) + Consolació (C)
• Lliga (L)*
• Round Robin (RR)**
2. Número de parelles
3. Posició aconseguida
* En (L) els punts s’assignen segons posició final en la lliga
** En (RR) els punts s’assignen segons posició final en el quadre d’eliminatòria directa (ED) sense consolació (C)

En el cas d’utilitzar el sistema d’eliminació directa (ED), l’organitzador podrà organitzar una proba de
consolació en el que hi podran participar aquells qui hagin perdut el primer partit essent aquesta proba
puntuable segons aquesta taula:

Segons el tipus de Competició s’aplicarà un coeficient multiplicador als valors recollits en les taules
anteriors, segons la següents relació:
Categoria

Coeficient multiplicador

Campionat Catalunya

5

Master Català

4

Open 1ª Categoria (N1) – a partir 2.000€

3

Open 2ª Categoria (N1) – a partir 2.000€

1,5

Open 1ª Categoria (N2) – a partir 1.000€

2

Open 2ª Categoria (N2) – a partir 1.000€

1

Open 1ª Categoria (N3)

1

Open 2ª Categoria (N3)

0,5

ITF 10.000$

3

ITF 2.500$ o 6.500$

2

ITF No prize money

1

Aleví

0,2

Infantil

0,4

Cadet

0,6

Junior

0,8

+35

0,8

+40

0,6

+45

0,4

+50

0,2

K. NORMES DE CLASSIFICACIÓ
El bon funcionament de la classificació comporta, sense cap dubte, un esforç addicional a l'equip de
treball del departament de classificació de la FCTennis. Però també una col·laboració especial dels
organitzadors dels campionats, jutges àrbitres i clubs organitzadors, per poder fer pública la mateixa
en el mínim temps possible, un cop tancats els terminis d'admissió de quadres.
1. Termini presentació quadres
Els quadres dels tornejos hauran de tenir entrada a la FCTennis com a màxim, 5 dies després de la
seva finalització. Aquells que arribin amb més retard no seran valorats per a la classificació
corresponent al mes en execució, amb les conseqüències que això comporti.
A més, la data de tancament per a l'admissió de tornejos per a les diferents classificacions mensuals
de la FCTennis, serà l'últim dia de cada mes. Els quadres rebuts amb posterioritat a la data límit, es
valoraran per a la següent classificació.
Els perjudicis que l'incompliment de les normes per part dels responsables de l'organització de els
tornejos, poguessin ocasionar a tercers, (no valoració dels resultats), serà motiu de sanció als infractors,
inhabilitació dels jutges àrbitres, o no reconeixement (homologació) del torneig per successives
ocasions.
2. Requeriments
Els quadres han de ser enviats a la FCTennis juntament amb el pagament de les quotes de participació,
en el seu format original (no fotocòpia i / o reduccions) i clarament llegibles.
Per poder processar les quadres és imprescindible que aquests vinguin amb les següents dades:
1. Denominació completa de cada quadre
2. Sexe i categoria del quadre.
3. Nom del club o entitat organitzadora.
4. Import dels premis en metàl·lic, si n'hi ha, de cada quadre per separat.
5. Número de llicència, en vigor i validada per la FCTennis (en tràmit no procedeix).
6. Nom, dos cognoms de cada jugador/a i numeració de les inscripcions i els bye (numeració de 1
a 4, 1 a 8, 1 a 16, 1-32, 1-64 i 1 a 128).
7. Resultats de tots i cadascun dels partits.
8. Data del quadre (serà la de la finalització del mateix). Sempre prevaldran les dates del calendari
de la territorial. Qualsevol modificació del calendari ha de ser informada per escrit al
departament de classificació de la RFET, abans que els quadres arribin al departament.
9. Nom, cognoms, nº de llicència i signatura del jutge àrbitre.
10. El jutge àrbitre haurà d'estar en possessió del títol de ÀRBITRE NACIONAL expedit per la RFET
i amb la seva llicència en vigor i validada.
11. La competició per equips, lliga i round robin s'enviarà al departament de classificació de la
RFET via e-mail a fitxer Excel, amb totes les dades de la competició i amb la macro activada
que es enviar al seu moment a totes les federacions territorials.
12. Només seran vàlids els sistemes de puntuació recollits en el reglament tècnic.
13. No s'acceptarà cap quadre procedent de qualsevol club que no es trobi al corrent de pagaments
amb la FCTennis o amb la seva territorial corresponent.
3. WO
Tal com estableix la normativa de penalització de W.O., "la justificació d'un W.O. ha d'efectuar el jutge
àrbitre de la competició "i ha de venir reflectida en el quadre. Un cop rebut aquest quadre, no s'admetrà
cap reclamació al respecte.
A partir de l'1 gener 2018 la FCTennis no acceptarà els quadres de tornejos
que no compleixin la present normativa i seran retornats a l’organitzador per a la seva esmena.
L. SOL·LICITUD PROVES
Per una millor coordinació, tot torneig disputat en el territori català, haurà de ser sol·licitat a la FCT.
Perquè el Torneig sigui computable pel Circuit Català de Tennis Platja, aquest s'ha de sol·licitar a la
FCTennis amb el formulari establert, com a mínim amb 8 setmanes d'antelació. L'aplicació d'aquesta
norma queda sotmesa a criteri de la FCTennis quan ho consideri convenient i sempre que sigui pel bé
de la competició en general. No obstant això, es serà flexible en l'aplicació d'aquesta norma,
especialment en la present temporada, per tal de afavorir el creixement de l'encara incipient Tennis
Platja Català.

L. QUOTES PARTICIPACIÓ
En tots els campionats putuables pel Circuit Català de Tennis Platja, queda establert una quota de
participació 2€/jugador-a.
Aquesta quota s’aplicarà a la totalitat dels participants i categories existents.
M. CONSULTES
L’Àrea de Tennis Platja de la FCT, en la mesura del posible, revisarà la correcte realització del sorteig i
els ordres de joc i atendrà les consultes els dilluns a través del correu electrònic
tennisplatja@fctennis.cat

