
 

 

 

REGLAMENT COPA CATALUNYA SÈNIOR 2019 

 

A.  ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
La COPA CATALUNYA de la Federació Catalana de Tennis, es regirà per les 
Regles del Tennis, el present reglament i, subsidiàriament, pel reglament Tècnic 
de la Real Federació Española de Tenis (RFET) i la normativa de la Federació 
Internacional de Tennis (ITF). 

Pel fet de validar la seva inscripció, tots els jugadors, accepten i es sotmeten a 
aquest Reglament 

La organització de la COPA CATALUNYA depèn de la FCT, essent 
responsabilitat dels clubs integrants del circuit l’organització pròpia de la seva 
prova corresponent (amb excepció de les proves de Barcelona que estaran 
organitzades directament per la FCT), inclòs el Màster de la Copa Catalunya 
de cada província.  

 

Informació i Consentiment referent a les Dades Personals 
 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal, les dades facilitades passaran a formar part de la base de dades de 
la FCT amb la finalitat de registrar la vostra inscripció i participació a l’activitat, 
i poder oferir correctament el nostre servei. Amb la vostra inscripció, autoritzeu 
expressament a la FCT pel tractament amb la finalitat indicada de les dades 
que es recullen. 
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició dirigint un 
escrit a la FCT, fct@fctennis.cat 
 
La FCT podrà fer ús d’aquestes imatges únicament en referència a la promoció 
o difusió d’activitats o serveis relacionats amb la Federació 
 
En cap cas la FCT podrà cedir les imatges a tercers sense l’autorització expressa 
de l’interessat o el seu representant. 

 

 

B.   GENERAL 
 

1. Copa Catalunya 

La COPA CATALUNYA és una competició individual d’àmbit Nacional, distribuït 



 

 

en les 4 províncies. Totes les proves que integrin aquesta competició es regiran 
per aquest reglament. 

A la província de Tarragona i Girona, la Copa Catalunya Sènior estarà formada 
per 2 proves:  

• El Campionat Provincial Sènior +0 
• El Campionat Provincial Sènior +5 

 

A les províncies de Barcelona i Lleida, la Copa Catalunya estarà formada per 
un circuit de tornejos oberts, que donaran lloc a un Màster Provincial (ANNEX 1 
i 2). 

A finals d’any es disputarà un Màster Nacional format per els jugadors/es 
classificats de cada província. En el cas de Barcelona i Lleida, els classificats 
sortiran del Màster provincial, mentre que a Girona i Tarragona, els classificats 
sortiran del Campionats Provincials +0 i +5. 

Els clubs podran sol·licitar a la FCT, la organització d’alguna prova. Un cop 
atorgades, el club organitzador serà l’encarregat de la gestió integral del 
torneig (a les proves de Barcelona, la FCT portarà la gestió). 

2. Comitè de Competició  

La Competició es disputarà sota la supervisió del Comitè de Competició i 
Disciplina Esportiva de la FCT.  

3. Jutge Àrbitre 

Cada club organitzador nomenarà el jutge àrbitre que haurà d’estar 
degudament titulat, afiliat a l’organització arbitral i comptar amb l’aprovació 
del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCT. 

Tots els jutges àrbitres de les diferents proves de la COPA CATALUNYA, hauran 
d’elaborar els quadres i ordres de joc a través del portal de competició de la 
FCT. Els resultats hauran d’estar actualitzats al final de cada jornada de 
competició. 

El jutge àrbitre haurà d’estar present a les instal·lacions on es disputi el Torneig 
des d’una hora abans del començament dels partits fins a la completa 
finalització d’aquests. Haurà de vetllar pel compliment del Reglament i les 
normes de comportament. 

En cas de que el Jutge àrbitre necessiti recolzar-se en la figura d’un adjunt, 
aquest haurà d’estar degudament titulat. 

 

4. Jutges de Cadira 

Es recomana arbitrar les finals de totes les proves, en cas de ser arbitrades, els 



 

 

jutges de cadira hauran d’estar en possessió de la titulació corresponent i afiliat 
a l’organització de la FCT. En el Màster de final d’any s’arbitraran totes les finals. 

5. Proves 

Cada prova tindrà les categories +30, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75 
tant masculí com femení. Un jugador/a podrà jugar un màxim de 2 categories 
per torneig i un partit per categoria d’individuals per jornada de competició. 
(excepte en casos de força major). 

En cas de no superar els 8 inscrits per categoria, l’organització podrà fusionar 
diversos jugadors/es de dues categories en una sola. 

La organització de les proves de consolació, dependrà exclusivament del club 
organitzador. 

Hi ha un límit de 32 inscrits per pista disponible de torneig 

6. Pilotes 

La pilota oficial de la COPA CATALUNYA és Head. Qualsevol prova que es faci 
amb una altra marca de pilotes serà anul·lada i els seus resultats no seran 
oficials a efectes de la Classificació Nacional. 

Es lliuraran tres pilotes per partit, que podran ser usades fins a dos partits si el seu 
estat es òptim.  

7. Sistema de joc 

Els partits es disputaran pel sistema d’eliminatòria amb caps de sèrie o en 
format lligueta, en funció del nombre d’inscrits. 

En totes les categories sènior, es disputaran dos sets, amb joc decisiu en tots ells, 
i en cas d’empat es disputarà un súper tie-break a 10 punts. 

8. Ordre de joc 
a. L’ordre de joc haurà d’estar publicat al portal de competició de 

la FCT el dimecres anterior a l’inici de la competició. L’Hora límit 
per aquesta publicació serà les 18:00h, sempre que sigui 
competició de caps de setmana. 

b. En competicions setmanals, l’ordre de joc haurà d’estar publicat 
al portal de competició de la FCT dos dies abans de la disputa de 
la jornada a partir de les 20h. 

c. El portal de competició FCT, es l’únic mitja oficial on publicar els 
quadres i ordres de joc. 

d. En les competicions de caps de setmana, els jugadors tindran fins 
el dimarts a les 20:00h per presentar, al jutge àrbitre, les 
observacions que creguin convenients de cara a la confecció de 
l’ordre de joc del següent cap de setmana. En cap cas, una 
observació, és una obligació a complir per part del jutge àrbitre. 

e. En les competicions setmanals, els jugadors hauran de fer arribar 



 

 

les observacions al jutge àrbitre el dijous anterior  a l’inici de la 
competició, amb hora límit les 20h. 

f. Els ordres de joc hauran d’estar confeccionats respectant la 
següent condició:  

i. mínim de 1h entre partits 
g. Alhora de confeccionar l’ordre de joc, s’haurà de donar prioritat 

als següents campionats: 
i. Campionat de Catalunya individual de la 

mateixa categoria 
ii. Campionat de Catalunya per equips de la 

mateixa categoria 
iii. Lliga Catalana AXA de la mateixa categoria 

Els tennistes que es vegin afectats per coincidències horàries amb aquestes 
competicions esmentades, hauran de comunicar-ho al jutge àrbitre durant els 
dies establerts per fer les peticions. En cas de ser així el Jutge àrbitre haurà de 
respectar els horaris dels tornejos prioritaris. 

9. Incompareixences 

El jugador haurà d’estar llest per jugar com a màxim 15 minuts després de l’hora 
assenyalada per començar el seu partit. Si un jugador no es presenta haurà 
d’aportar la documentació acreditativa de la incompareixença 48 hores 
després de la mateixa. El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCT 
podrà excloure un jugador, per reiterades incompareixences no justificades, 
del següent torneig o del circuit. 

 
C. INSCRIPCIONS 
 

1. Inscripcions INDIVIDUALS a les proves 

 

Les inscripcions són obertes a tots els/les tennistes amb llicència en vigor, 
exceptuant els Campionats provincials específics de: 

Girona: només podran jugar el provincial els/les jugadors/es amb llicència 
federativa en vigor per un club gironí. La FCT podrà concedir 1 WC a qualsevol 
jugador/a que hagi tingut llicència per algun club de la província de Girona en 
anys anteriors. 

Tarragona: només podran jugar el provincial, els/les jugadors/es amb llicència 
federativa en vigor per un club tarragoní. La FCT podrà concedir 1 WC a 
qualsevol jugador/a que hagi tingut llicència per algun club de la província de 
Tarragona en anys anteriors. 

La inscripció s’haurà de realitzar a través de la plataforma de competició de la 
FCT abans del dimarts anterior a l’inici de la prova a les 23:59h. Per a la 



 

 

temporada 2019, el club organitzador podrà establir un altre dia i/o hora de 
tancament.  

 

D. REALITZACIÓ DEL SORTEIG 
 

Tots els sortejos els realitzarà, a través de la plataforma FCT, el jutge àrbitre 
designat per el club organitzador.  

En les províncies on alguna de les proves són específicament els provincials, el 
club designat per la FCT per ser seu del mateix, s’encarregarà de fer els sortejos, 
també a través de la plataforma FCT. 

Quan la inscripció en una determinada categoria i sexe sigui superior a 32 
jugadors es dividiran en 2 quadres (quadre 1 i quadre 2). La distribució del 
nombre de jugadors/es al quadre 1 o 2, serà a criteri del jutge àrbitre, però amb 
un mínim de 8 jugadors/es en el quadre 1. 

1. Caps de sèrie 

Totes les proves es sortejaran seguint el sistema de caps de sèrie tenint en 
compte la darrera classificació nacional publicada. 

 

E. PROVES  
 
Cada província tindrà un nombre determinat de proves, que especificarem en 
els annexes que trobareu al final del document. 

 

1. Preus d’inscripció: 
a. Preu de les proves del circuit de Barcelona: 30€  
b. Preu a les proves del circuit de Lleida: 25€ 
c. Preu dels provincials (Girona i Tarragona): 25€ 
d. Preu dels Màsters (Barcelona i Lleida): 25€ 

 
 

ANNEXES: 

1 Copa Catalunya Lleida: 

La Copa Catalunya a Lleida estarà composta per 5 proves que puntuaran per 
un rànquing de Circuit, i que donarà lloc al Màster de la Copa Catalunya 
Provincial.  

Es classificaran per el Màster els 8 jugadors/es amb més puntuació del Circuit 
de cada categoria.  



 

 

Aquesta classificació s’anirà actualitzant a la finalització de cadascuna de les 
proves. 

Els jugadors/es hauran de confirmar la seva participació al Màster amb una 
antelació de 7 dies. 

En cas d’haver-hi tennistes que renunciessin a la seva plaça, el seu lloc serà 
ocupat per el següent participant en el rànquing del Circuit.  

 

 

1. Puntuació: 
 

PUNTUACIÓ  COPA CATALUNYA SÈNIOR 

   

Ronda Quadre 1 Quadre 2 

Guanyador 60 30 

Finalista 40 20 

Semifinalista 20 10 

Quart-finalista 10 5 

vuitens de final 5 3 

setzens de final 3 1 

 

 

En cas d’empat a punts entre jugadors/es a la classificació final que dona 
accés al Màster Provincial ,es seguirà el següent ordre de prioritat: 

 

1. Jugador que hagi assolit les rondes més elevades en qualsevol de les 
proves de la COPA CATALUNYA. 

2. Sorteig entre els jugadors implicats 
 

L’ordre de caps de sèrie en el Màster Provincial s’adjudicarà seguint les 
primeres  quatre posicions del rànquing del circuit. En cas d’empat, tindrà 
prioritat el participant que hagi assolit les rondes més elevades en qualsevol de 
les proves jugades. Si segueix l’empat, quedarà per davant aquell que tingui 
millor rànquing nacional.  

Si un jugador o jugadora perd per un W.O no justificat en qualsevol de les 
proves de la COPA CATALUNYA, perdrà automàticament el dret de sumar els 
punts del Circuit que li correspondrien per la ronda assolida. 

 



 

 

2  Copa Catalunya Barcelona: 

 

La Copa Catalunya a Barcelona la formaran 8 proves que puntuaran per un 
rànquing de Circuit, i que donarà lloc al Màster de la Copa Catalunya 
Provincial.  

Es classificaran per el Màster els 8 jugadors/es amb més puntuació de Circuit 
de cada categoria.  

Aquesta classificació s’anirà actualitzant a la finalització de cadascuna de les 
proves. 

Els jugadors/es hauran de confirmar la seva participació al Màster amb una 
antelació de 7 dies. 

En cas d’haver-hi tennistes que renunciessin a la seva plaça, el seu lloc serà 
ocupat per el següent participant en el rànquing del Circuit.  

 

1. Puntuació: 

PUNTUACIÓ  COPA CATALUNYA SÈNIOR 

   

Ronda Quadre 1 Quadre 2 

Guanyador 60 30 

Finalista 40 20 

Semifinalista 20 10 

Quart-finalista 10 5 

vuitens de final 5 3 

setzens de final 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ 
 

1. IMATGE CORPORATIVA CAMPIONAT 

Amb la finalitat d’homogeneïtzar la imatge corporativa de la Copa Catalunya  
serà la FCT qui facilitarà al Club Organitzador el manual d’imatge amb les 
aplicacions gràfiques pertinents. 

La imatge corporativa de l’esdeveniment contindrà la següent informació: 

1. Nom del Campionat: Copa Catalunya (un per cada província) 
2. Dates i Seu 
3. Logos FCT, logo Club i logo Copa Catalunya (Barcelona, Lleida, Girona i 

Tarragona) 
4. Logos Patrocinadors FCT com a oficials (sempre visibles arreu del Club 

Organitzador, presents a pista central, entrada al Club Organitzador) 
5. Logos Patrocinadors locals com a col·laboradors sempre i quan no entrin 

en competència amb els patrocinadors oficials de la FCT. Hauran d’estar 
aprovats per la FCT abans de l’inici del Campionat. 

 

2. CARACTERISTIQUES I UBICACIÓ SUPORTS PUBICITARIS 

Amb l’objectiu d’unificar la imatge de la Copa Catalunya i donar visibilitat als 
Patrocinadors Oficials de la FCT, es  facilitarà al club organitzador: 

1. 4 Fons de pista amb imatge de marca de la FCT i els seus patrocinadors.  
2. 8 lones de 90cm x 90 cm per ubicar a xarxa. 

 

Tots els elements publicitaris de la FCT i dels seus patrocinadors seran facilitats 
per la Federació. El Club organitzador haurà de confirmar al contacte de la FCT 
establert en conveni, la recepció del material. 

El material haurà de ser instal·lat pel personal del Club organitzador, que haurà 
de retornar a FCT els suports publicitaris, com a tard, 5 dies després de la 
finalització de la Copa Catalunya. 

3. PATROCINADORS FCT 

1. GENERALITAT DE CATALUNYA. SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT 
2. HEAD 
3. AXA 
4. WALA 
5. RMOTION 

 

 



 

 

 

4. COMUNICACIÓ 

FCT realitzarà la promoció corresponent al Campionat (dates, inscripcions, 
resultats, etc). A part el club organitzador haurà de fer comunicacions vies xarxes 
socials per promocionar el Campionat. 

El club organitzador realitzarà recull fotogràfic de l’esdeveniment que farà 
arribar a la FCT a la seva finalització. Durant cadascun dels dies del torneig, es 
farà arribar resum fotogràfic diari a FCT per a la seva difusió per els canals de 
comunicació on-line oficial federatiu. 

 

El Departament de Màrqueting i Comunicació FCT contactarà amb la seu de la 
Copa Catalunya per col·laborar en l’aplicació de la normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


