REGLAMENT GENERAL DELS
CAMPIONATS DE CATALUNYA

DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I

REGLAMENT GENERAL DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA
Preliminar. Seguint les normes establertes per la Reial Federació Espanyola de Tennis, cada any
se celebraran a Catalunya els corresponents campionats territorials.
Art. 1. Els Campionats de Catalunya estan reservats als jugadors i clubs afiliats a aquesta
Federació. La competició es disputarà d’acord amb el present Reglament, els Reglaments Tècnics
de la FCT i la RFET, les Regles del Tennis aprovades per la ITF i, subsidiàriament, pels Reglaments
de la ITF.
Cas que un Campionat disposi d’un reglament específic, les seves normes s’aplicaran de forma
prevalent a les contingudes en el present reglament.
Pel fet d’enviar la seva inscripció, tots els jugadors, clubs i membres dels equips, inclòs el capità,
accepten aquest Reglament.
Per a poder disputar els Campionats de Catalunya individuals juvenils, excepte el benjamí, els
jugadors estrangers hauran de disposar de llicència en vigor l’any que es disputi el Campionat,
haver-la tinguda en els dos anys immediatament anteriors i haver participat, durant els dos anys
immediatament anteriors a la disputa del Campionat, alguna competició de caràcter oficial i
d’àmbit estatal.
Art. 2. Els Campionats de Catalunya es disputaran anualment en les modalitats individuals i per
equips. Dins de cadascuna de les modalitats es disputaran per categories segons la classificació
i per categories d’edat.
DEFINICIONS
Art. 3. Categoria segons la classificació.
Són jugadors classificats els que apareixen en les diverses classificacions que periòdicament
publica la RFET. La categoria d’un jugador vindrà donada per la classificació de la RFET.
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Tot jugador amb llicència en vigor que no aparegui en aquests llistats serà considerat "sense
classificar" (s/c).
Art. 4. Categoria segons l'edat. És la categoria d’acord amb l'any de naixement de cada jugador.
El jugador Sub X és aquell que compleix els X anys durant l’any en què es disputa la prova.
El jugador Sènior + X és aquell que compleix els X anys l’any en què es disputa la prova.
Art. 5. La Federació Catalana de Tennis, mitjançant el Comitè de Competició i Disciplina
Esportiva, s'ha d'ocupar cada any del desenvolupament dels Campionats de Catalunya, bé
organitzant-los directament o bé delegant-ne l'organització a un o diversos clubs afiliats. En
aquest últim cas, la FCT ha de fer arribar al club organitzador el plec de condicions (contracte)
no més tard de tres setmanes abans de l’inici del Campionat que ha optat a organitzar.
Art. 6. Tots els partits s'hauran de jugar a les instal·lacions del club organitzador o del Club
designat com a local en cas de competicions per equips, llevat d’autorització expressa del Comitè
de Competició.
Art. 7. Els guanyadors de cada prova tindran el títol de campions de Catalunya de l'any en què
se celebri el Campionat i han de rebre un trofeu un cop finalitzada la final corresponent, així com
els finalistes de cadascuna de les proves en individuals i dobles.
Art. 8. El mínim de participants inscrits per prova ha de ser de quatre (4). En el cas que no s'arribi
a aquesta xifra, quedarà anul·lada, a excepció d’allò que es menciona en les especificacions de
cada campionat.
Art. 9. Tota inscripció s'ha de fer d'acord amb les normes del Reglament Tècnic. Tota falsedat en
les dades d'inscripció serà sancionada segons el Reglament Disciplinari vigent.
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CAPÍTOL II
CAMPIONATS DE CATALUNYA INDIVIDUALS.
Art. 10. En totes les categories dels campionats de Catalunya individuals es jugaran les següents
proves:

Individual masculí.
Dobles masculí.
Individual femení.
Dobles femení.
Dobles mixtes.

El Campionat de Catalunya Absolut Individual Masculí portarà el nom de Trofeu Joan Margets i
Ferrer "In Memoriam"
El Campionat de Catalunya Absolut Dobles Masculí portarà el nom de Trofeu Pere Masip i Jaume
Bartrolí
Totes les proves del Campionat de Catalunya Aleví seran el Trofeu Joan Torné i Reverter "In
Memoriam"
Totes les proves del Campionat de Catalunya Infantil l'infantil seran "Memorial Manuel Alonso”.
Les proves individual i dobles femenins del Campionat de Catalunya Sènior+50 portaran el nom
de Trofeu Montse Corominas "In Memoriam".
Art. 11. Tots els campionats de Catalunya individuals es disputaran pel sistema d’eliminatòries
amb caps de sèrie, tant en la seva fase final com en la prèvia, si n’hi hagués. Els quadres de la
competició s’elaboraran d’acord amb el Reglament Tècnic de la FCT. En els Campionats de
Catalunya Sèniors es podrà confeccionar una lligueta de tres.
Art. 12. Totes les inscripcions d’individuals s’han de fer amb el suport telemàtic que ofereix la
federació. Les dates de tancament d’inscripció seran aprovades anualment pel Comitè de
Competició i Disciplina Esportiva i no podran ser prorrogades excepte cas de força major acordat
pel mateix Comitè.
Art. 13. Si un jugador no està preparat per jugar en els 15 minuts posteriors després que el seu
partit hagi estat anunciat, el Jutge Àrbitre, a petició del jugador contrari, adjudicarà l’WO.
Art. 14. Tots els sortejos es realitzaran a les oficines de serveis centrals de la FCT o en algun lloc
oficial del club organitzador.
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Art. 15. Un jugador no podrà rebre consells per part del seu entrenador, pares i/o
acompanyants.
Art. 16. El jugador disposa d’un tractament de 3 minuts i 2 canvis de costa per a cada lesió
diferent durant el transcurs d’un partit.
Art.17. El fisioterapeuta del Campionat determinarà si un jugador pateix rampes. En cas
afirmatiu, aquest podrà ser tractat tal com marca el reglament tècnic.
Art. 18. Campionat de Catalunya Sènior “0” i “5”.
Els partits d’individuals es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2).
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb 3 pilotes noves i no hi haurà canvi
de pilotes.
La mida màxima dels quadres individuals serà de 64 mentre que els de dobles serà de 32. En cas
que en les proves individuals se superi els 64 inscrits, es disputarà una fase prèvia. En les proves
de dobles no hi haurà fase prèvia.
Art. 19. Campionat de Catalunya Absolut.
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim de 4 pilotes noves. El
canvi de pilotes s’efectuarà als 9/11.
La FCT, d’acord amb el Club organitzador, decidirà anualment la forma de disputa de la
competició entre les dues opcions següents:
a) Quadre de 32 jugadors sense fase prèvia. Disputaran el campionat els millors 28 jugadors
inscrits més 4 convidats o “wild cards”. El club organitzador podrà disposar d'una "Wild Card"
per a un jugador amb llicència pel club esmentat i amb classificació vigent i la FCT en podrà
disposar de tres més. Donat el cas que el club renunciï o no tingui cap jugador que reuneixi
aquest requisit, la "Wild Card" passarà a la FCT.
b) Quadre de 8 jugadors amb fase prèvia. Disputaran el campionat els millors 4 jugadors inscrits.
Cas que la FCT decideixi atorgar “Wild Cards” a la fase final, es classificaran 2 jugadors de la fase
prèvia. Si la FCT no en fa ús, els classificats de la fase prèvia seran 4. Disputaran la fase prèvia els
millors 26 jugadors inscrits més 6 convidats o “Wild Cards”. El club organitzador podrà disposar
d'una "Wild Card" per a un jugador amb llicència pel club esmentat i amb classificació vigent i la
FCT en podrà disposar de 5 més. Donat el cas que el club renunciï o no tingui cap jugador que
reuneixi aquest requisit, la "Wild Card" passarà a la FCT.
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La mida dels quadres de dobles serà de 16. Disputaran el Campionat les 13 millors parelles
inscrites i 3 “Wild Cards” que atorgarà la FCT.
Art. 20. Campionat de Catalunya de 2a i 3a Categoria.
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim de 3 pilotes noves.
El canvi de pilotes en els partits d’individuals s’efectuarà en cas que hi hagi tercer (3r) set. En els
partits de dobles no hi ha canvi de pilotes.
El Campionat es disputarà amb format de fase prèvia i fase final. El quadre final serà d’un màxim
de 64 jugadors, 58 directes i 6 “Wild Card” que seran atorgats per la FCT. Disputaran la fase final
tots els jugadors de segona categoria inscrits i la fase prèvia els jugadors de tercera categoria.
Cas que per complir les previsions del Reglament Tècnic de la RFET el número de jugadors de
segona categoria no fos suficient s’inclouran al quadre final els millors jugadors de tercera
categoria fins a completar el número necessari.
La mida dels quadres de dobles serà de 16. Disputaran el Campionat les 13 millors parelles
inscrites i 3 “Wild Cards”que atorgarà la FCT.
Art.21. Campionat de Catalunya Júnior (Sub 18)
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu)
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim 3 pilotes noves.
El canvi de pilotes en els partits d’individuals s’efectuarà en cas que hi hagi tercer (3r) set. En els
partits de dobles no hi ha canvi de pilotes.
El Campionat de Catalunya podrà disputar-se amb quadre únic o amb fase prèvia a criteri del
Comitè de Competició i Disciplina Esportiva. Cas que hi hagi dues fases, se seguirà el barem que
estigui en vigor en el Reglament Tècnic.
La mida dels quadres individuals (tant de fase final com de fase prèvia) serà d’un mínim de 32 i
un màxim de 64 jugadors. Si no hi ha fase prèvia, el quadre serà d’un màxim de 64 jugadors. El
número de “Wild Cards” serà de 4, 5 i 6 per als quadres de 32, 48 i 64, respectivament.
La mida dels quadres de dobles serà de 32. Disputaran el Campionat les 28 millors parelles
inscrites i 4 “Wild Cards”que atorgarà la FCT.
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Art.22. Campionat de Catalunya Cadet (Sub 16)
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim de 3 pilotes noves.
Els inscrits es dividriran en 2 quadres de 64 jugadors cadascun d’acord a la seva classificació a la
data del tancament. Disputaran el quadre 1 els 58 millors inscrits més 6 “Wild Cards” que seran
atorgats per la FCT.
Disputaran el quadre 2 els 58 següents jugadors inscrits més 6 “Wild Cards” que seran atorgats
per la FCT.
Els jugadors que no entrin a cap quadre quedaran com a jugadors “Substituts” del quadre 2.
Aquestes substitucions, cas d`haver-n’hi, es faran seguint allò que marca el reglament tècnic de
la RFET.
La mida dels quadres de dobles serà de 32. Disputaran el Campionat les 28 millors parelles
inscrites i 4 “Wild Cards”que atorgarà la FCT.
Art.23. Campionat de Catalunya Sub 15.
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb 3 pilotes noves.
La mida del quadre serà de 64. Disputaran el Campionat els 58 millors jugadors inscrits i 6 “Wild
Cards”, que els atorgarà la FCT.
Els jugadors que no entrin al quadre quedaran com a jugadors “Substituts”, que ocuparan les
vacants que es produeixin. Aquestes substitucions, cas d’haver-n’hi, es faran seguint allò que
marca el reglament tècnic de la RFET.
La mida dels quadres de dobles serà de 32. Disputaran el Campionat les 28 millors parelles
inscrites i 4 “Wild Cards”, que els atorgarà la FCT.
Art.24. Campionat de Catalunya Infantil (Sub 14)
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb 3 pilotes noves.
Els inscrits es dividriran en 2 quadres de 64 jugadors cadascun d’acord a la seva classificació a la
data del tancament.
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Disputaran el quadre 1 els 58 millors inscrits més 6 “Wild Cards” que seran atorgats per la FCT.
Disputaran el quadre 2 els 58 següents jugadors inscrits més 6 “Wild Cards” que seran atorgats
per la FCT.
Els jugadors que no entrin a cap quadre quedaran com a jugadors “Substituts” del quadre 2.
Aquestes substitucions, cas d`haver-n’hi, es faran seguint allò que marca el reglament tècnic de
la RFET.
La mida dels quadres de dobles serà de 32. Disputaran el Campionat les 28 millors parelles
inscrites i 4 “Wild Cards”que atorgarà la FCT.
La parella campiona femenina i masculina obtindrà plaça per a disputar el Campionat d’Espanya
de dobles. Aquesta adjudicació no serà atorgada individualment a cada component de la parella,
sinó a la parella concreta guanyadora del Campionat.
Art.25. Campionat de Catalunya Sub 13.
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb 3 pilotes noves.
La mida del quadre serà de 64. Disputaran el Campionat els 58 millors jugadors inscrits i 6 “Wild
Cards”, que els atorgarà la FCT.
Els jugadors que no entrin al quadre quedaran com a jugadors “Substituts”, que ocuparan les
vacants que es produeixin. Aquestes substitucions, cas d’haver-n’hi, es faran seguint allò que
marca el reglament tècnic de la RFET.
La mida dels quadres de dobles serà de 32. Disputaran el Campionat les 28 millors parelles
inscrites i 4 “Wild Cards”, que els atorgarà la FCT.
Art. 26. Campionat de Catalunya Aleví (Sub 12)
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb 3 pilotes noves.
Els inscrits es dividriran en 2 quadres de 64 jugadors cadascun d’acord a la seva classificació a la
data del tancament.
Disputaran el quadre 1 els 58 millors inscrits més 6 “Wild Cards” que seran atorgats per la FCT.
Disputaran el quadre 2 els 58 següents jugadors inscrits més 6 “Wild Cards” que seran atorgats
per la FCT.
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Els jugadors que no entrin a cap quadre quedaran com a jugadors “Substituts” del quadre 2.
Aquestes substitucions, cas d`haver-n’hi, es faran seguint allò que marca el reglament tècnic de
la RFET.
La mida dels quadres de dobles serà de 32. Disputaran el Campionat les 28 millors parelles
inscrites i 4 “Wild Cards”que atorgarà la FCT.
La parella campiona femenina i masculina obtindrà plaça per a disputar el Campionat d’Espanya
de dobles. Aquesta adjudicació no serà atorgada individualment a cada component de la parella,
sinó a la parella concreta guanyadora del Campionat.
Art. 27. Campionat de Catalunya Sub 11.
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim de 3 pilotes noves.
La mida del quadre individual serà de 64. Disputaran el Campionat els 58 millors jugadors inscrits
i 6 “Wild Cards”, que els atorgarà la FCT.
Els jugadors que no entrin al quadre quedaran com a jugadors “Substituts”, que ocuparan les
vacants que es produeixin. Aquestes substitucions, cas d’haver-n’hi, es faran seguint allò que
marca el reglament tècnic de la RFET.
La mida dels quadres de dobles serà de 32. Disputaran el Campionat les 28 millors parelles
inscrites i 4 “Wild Cards”, que els atorgarà la FCT.
Art.28. Campionat de Catalunya Benjamí (Sub 10)
Els partits d’individuals es jugaran a dos (2) sets curts a quatre (4) jocs, jugant-se el Tie Break si
el marcador arriba a quatre (4) jocs iguals. En cas d’empat a un (1) set, es jugarà un Match Tie
Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2).
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets curts a quatre (4) jocs, jugant-se el Tie Break si el
marcador arriba a quatre (4) jocs iguals. En cas d’empat a un (1) set, es jugarà un Match Tie
Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es jugaran amb el
sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim de 3 pilotes noves. La
marca i tipus de la pilota serà la designada com a oficial per la FCT.
El format d’aquest Campionat serà el següent:
Tots els inscrits seran acceptats i es dividiran en quadres de vuit (8) jugadors. Si el número
d’inscrits no és múltiple de 8, es faran quadres de set (7) jugadors. Els guanyadors de cada
quadre es classificaran per jugar la fase final.
Tots els perdedors del seu primer partit de la fase inicial podran disputar, si així ho sol·liciten per
escrit al Jutge Àrbitre, el quadre de consolació.
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La mida dels quadres de dobles serà de 64. Disputaran el Campionat les 58 millors parelles
inscrites i 6 “Wild Cards”, que els atorgarà la FCT.
Art.29. Campionat de Catalunya Universitari.
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb 3 pilotes noves.
El canvi de pilotes en els partits d’individuals s’efectuarà en cas que hi hagi tercer (3r) set. En els
partits de dobles no hi ha canvi de pilotes.
La mida del quadre serà de 32, tant femení com masculí. Disputaran el Campionat els 28 millors
jugadors inscrits i 4 “Wild Cards”, que els atorgarà la FCT.
Els jugadors que no entrin al quadre quedaran com a jugadors “Substituts”, que ocuparan les
vacants que es produeixin. Aquestes substitucions, cas d’haver-n’hi, es faran seguint allò que
marca el reglament tècnic de la RFET.
Podran disputar aquest Campionat alumnes de qualsevol universitat catalana o centre adscrit
matriculats el curs de l’any que es disputi el Campionat; professorat i PAS).
La mida dels quadres de dobles serà de 16, tant femení com masculí. Disputaran el Campionat
les 13 millors parelles inscrites i 3 “Wild Cards”, que els atorgarà la FCT.
Art.30. Campionat de Catalunya de Tennis Adaptat.
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim de 4 pilotes noves.
El canvi de pilotes en els partits d’individuals s’efectuarà en cas que hi hagi tercer (3r) set. En els
partits de dobles no hi ha canvi de pilotes.
La mida del quadre individual, que podrà ser mixta, serà de 16. Disputaran el Campionat els 16
millors jugadors inscrits.
Tots els jugadors que perdin el seu primer partit, disputaran el quadre de consolació, la mida del
qual serà de 8.
La mida del quadre de dobles serà de 8, sense consolació.
Poden jugar aquest Campionat jugadors amb llicència de qualsevol altra comunitat de l’estat
espanyol.
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Art.31. Campionat de Catalunya Tennis Platja.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
.
El format dels quadres (tant de fase final com de fase prèvia) serà d’un mínim de 32 i un màxim
de 64 jugadors. Si no hi ha fase prèvia, el quadre serà d’un màxim de 64 jugadors. El número de
“Wild-Cards” serà de 4, 5 i 6 per als quadres de 32, 48 i 64 respectivament.
Art. 32. En el cas que els últims classificats tinguessin la mateixa classificació, es procedirà a
realitzar un sorteig per determinar els jugadors que accedeixen a disputar els Campionats. Un
cop començat el Campionat, es cobriran els possibles WO pel sistema de "Substituts", segons el
Reglament Tècnic de la RFET.
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CAPÍTOL III
PROVES PER EQUIPS
Art. 33. Les disposicions del present capítol seran d’aplicació a tots els Campionats de Catalunya
per equips llevat que existeixi una reglamentació específica per a alguna prova.
Art. 34. Els campionats de Catalunya per equips estan reservats als clubs afiliats a la FCT.
Art. 35. Se celebraran els següents campionats de Catalunya:
Femení

Masculí

Absolut

Absolut

3a categoria (Trofeu: J. M. Bofill)

3a categoria (Trofeu: J. M. Bofill)

Copa Federació

Copa Federació

Lliga Catalana

Lliga Catalana

Lliga Mixta

Lliga Mixta

Alevins (Trofeu: M. Orantes)

Alevins (Trofeu: M. Orantes)

Infantils (Trofeu: J. A. Samaranch)

Infantils (Trofeu: J.A. Samaranch)

Cadets (Trofeu: J. Ventura)

Cadets (Trofeu: J. Ventura

Júniors (Trofeu: "Lis" Arilla)

Júniors (Trofeu: "Lis" Arilla)

Trofeus Generalitat

Trofeus Generalitats

Sènior +30

Sènior +30

Sènior +40 (Trofeu: C. Perea)

Sènior +35 (Trofeu: A. Gimeno)

Sènior +45 i +50 (Trofeu: P. Barril)

Sènior +40 (Trofeu: E. Martínez)

Sènior +55 i +60 (Trofeu: MJ: Riba)

Sènior +55 (Trofeu: M. Lerín)

Sènior +65

Sènior +60

Sènior +70

Sènior +65

Sènior +75

Sènior +70
Sènior +75

Art. 36. La tasca del Comitè de Competició consistirà en:
a) Nomenar el jutge àrbitre de la competició.
b) Decidir sobre les apel·lacions o disputes sorgides entre els equips participants en la
competició, un cop el Jutge Àrbitre ha pres la decisió.
c) Determinar quines eliminatòries no es poden disputar a les pistes d’un determinat Club
durant un període de temps si, en la seva opinió, aquest Club ha demostrat que no és
capaç d’organitzar una eliminatòria d’acord amb els ideals de la competició.
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d) d)Refusar la inscripció d’un equip o d’una seu organitzadora si, en la seva opinió, la
participació pot perjudicar el desenvolupament de la competició.
e) Qualsevol altra tasca que li atribueixin el present Reglament o els Estatuts de la FCT.
Cap decisió podrà ser presa pel Comitè de Competició si no hi són presents, almenys, la meitat
dels seus membres i la decisió es pren per majoria.
Art. 37. El campió i finalista de cada prova rebran un reconeixement commemoratiu. A més, el
campió de la categoria Or quedarà registrat en l’historial de Challenges de la FCT.
Aquest reconeixement serà en el format que acordi la pròpia Federació i podrà ser un trofeu,
copa, quadre o qualsevol altra variant.
Art. 38. Els equips en els campionats de Catalunya per equips "A" estaran dividits en quatre
categories (or, argent, bronze i coure).
El nombre d’equips mínim de cada categoria serà el següent:
Categoria OR:

16 equips

Categoria ARGENT:

16 equips

Categoria BRONZE :

16 equips

Categoria COURE:

resta d'equips

Art. 39. En tots els campionats de Catalunya per equips, excepte l’Absolut, el club podrà
presentar un primer equip "A" i també podrà inscriure un equip "B". En categories juvenils podrà
presentar també un equip “C”.
Els equips "B" i “C” jugaran en el quadre corresponent, sempre hi quan no estiguin a la mateixa
divisió que l’equip “A” del mateix club.
En totes les categories, els equips “B” i “C” jugaran a la categoria que els correspongui d’acord
a la classificació de l’any anterior i sempre, com a mínim, a la inferior a la de l’equip “A” o “B” en
el seu cas s’afegiran a la darrera categoria dels equips “A” amb un màxim d’un equip per Club
segons els punts de l’equip i la classificació de l’any anterior. Aquests equips, no obstant, no
podran pujar de categoria ni disputar les eliminatòries de promoció si l’equip “A” del seu club
encara no té assegurada la permanència en la categoria superior. En cas un equip “B” o “C”
guanyi la final del quadre i no pugui pujar, ascendirà l’equip finalista. Si perd la final, la promoció
la jugarà l’equip semifinalista que hagi perdut contra aquest equip.
Aquesta regla no inclou la categoria benjamí perquè els jugadors tenen els seus punts ocults.
Cas que només es disputés la categoria OR, aquests equips (“B” i “C”) no podrien participar.
Art. 40. Els jugadors núm. 1 i següents de l'equip "B" (o “C”), en cap cas podran estar millor
classificats que el jugador núm. 5 de l'equip "A" (o “B”), però si del núm. 6 i successius. Quan es
tracti d'equips femenins, en lloc del núm. 5 seran els núm. 4, excepte a la categoria benjamí
(veure article número 88).
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Art. 41. Composició de les categories .
Cadascuna de les categories estarà formada per 16 equips d’acord amb la següent distribució:
Els 14 primers classificats de l’any anterior, el guanyador de la categoria inferior de l’any anterior
i el guanyador de l’eliminatòria de promoció entre el 15è classificat de la categoria contra el 2n
classificat de la categoria inferior de l’any anterior.
Cas que un equip no presentés equip la seva vacant serà coberta pel millor classificat inscrit de
la categoria inferior de l’any anterior.
En el cas que no s'arribi a comptar amb un mínim de vuit equips en una categoria, la prova
quedarà anul·lada i els equips inscrits s'acumularan a la categoria superior. Si l'any següent es
pot formar la categoria inferior (argent, bronze o coure), aquesta s'haurà de constituir amb els
nous equips inscrits més els equips classificats a partir de la posició 17ª de l'any anterior.
Tot equip que s’inscrigui per primer cop haurà de participar obligatòriament en la categoria més
baixa que es pugui formar. Serà considerat igualment com a nova la inscripció d’un club de
qualsevol categoria que no s’hagi inscrit l’any anterior. El perdedor de l’eliminatòria de promoció
que hagi perdut la categoria no podrà, en cap cas, cobrir la vacant d’un equip no presentat,
excepte en la categoria benjamí (veure article número 88).
Art. 42. El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva determinarà anualment la forma de joc
de cadascun dels campionats de Catalunya per equips. Els Campionats es podran disputar pels
sistemes de dues fases amb lligueta o eliminatòries.
Art. 43. Sistema de dues fases amb lligueta.
El campionat es jugarà en dues fases.
El guanyador de la categoria OR serà el Campió de Catalunya de l’any en curs.
Art. 44. Sistema d’eliminatòries.
S’aplicarà el sistema d’eliminatòries amb caps de sèrie, regits per l’última classificació vigent de
la RFET.
Cada victòria obtinguda en un dels partits equival a un punt guanyat. La major quantitat de punts
guanyats determina l'equip guanyador. En cas d'empat, per falta de presentació d'igual nombre
de jugadors de dos equips contrincants, decidirà el guanyador el major nombre de sets
obtinguts; i en cas que es produeixi un nou empat es resoldrà mitjançant el major nombre de
jocs guanyats.
En cas d'haver de fer desempats pel procediment de sets i jocs, caldrà tenir present que els
partits guanyats per WO es consideren guanyats per 6-0 6-0 i que els abandonats seran
completats pels jocs i sets mínims necessaris a favor del guanyador.
El guanyador de cada categoria ascendirà a la superior l’any següent i els subcampió disputarà
la promoció amb el penúltim classificat de la categoria superior (veure article número 39).
Els perdedors de la primera ronda hauran de jugar una eliminatòria entre ells seguint el mateix
ordre del quadre principal per determinar l’equip que baixa de categoria l’any següent (darrer
classificat) i el que juga la promoció (guanyador de l’eliminatòria de descens) amb el subcampió
de la categoria inferior. Aquesta regla no s’aplica al quadre de la darrera categoria.
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El guanyador de la categoria OR serà el Campió de Catalunya de l’any en curs.
Art. 45. Quan un jugador no hi sigui present a l'hora que li correspongui jugar, s'haurà d'aplicar
la regla del WO. Un cop adjudicat un WO, l'equip perdrà aquest punt i els dels jugadors que
juguin en els llocs posteriors, tant si s'estan disputant els partits com si ja s'han acabat, o bé
encara no han començat. Es procedirà de la mateixa manera en els partits de dobles; i en cas de
no presentació d'un jugador, el seu company no podrà prendre part en cap partit de dobles.
L'adjudicació d'un WO és competència exclusiva del jutge àrbitre.
Cas que un jugador dels nomenats per jugar es lesioni un cop començada l’eliminatòria però
abans de començar el seu partit l’equip perdrà aquell punt però no la resta.
Art. 46. Per designar els caps de sèrie se sumarà els punts de la classificació nacional dels millors
de cada equip. El nombre de jugadors a tenir en compte serà el del nombre d’individuals a
disputar en cada categoria. L’equip amb la puntuació més alta serà el primer cap de sèrie i
successivament s’ordenaran tots els equips. En cas d'empat es decidirà per sorteig.
Art. 47. La Copa Federació tindrà consolació entre els equips eliminats en el seu primer partit.,
sempre que el capità de l’equip ho notifiqui per escrit de manera fefaent.
Art. 48. La FCT ha de fixar cada any les dates en què s'hauran de jugar els diferents campionats
per equips de cada categoria, els quals han de figurar en el calendari de la Federació encara que
podran ser modificats pel jutge àrbitre si aquest ho creu oportú. Els capitans dels equips també
les podran canviar si es posen d'acord i compten amb l'autorització del jutge àrbitre.
El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva marcarà l'horari oficial d’inici de cada partit. No
obstant, l’horari de començament s’ajornarà 30 minuts per cada 100 quilòmetres o fracció
superior de distància entre el club local i el visitant.
Cas que a les instal·lacions d'un club s'hagi de jugar més d’una eliminatòria de diferents
campionats el mateix dia a la mateixa hora, caldrà que se'n disputi una a l'hora assenyalada
oficialment al calendari i la resta podran ser desplaçades a un altre horari, sempre dins del
mateix cap de setmana. El club que s'aculli al canvi haurà de comunicar-lo fefaentment a la FCT
(jutge àrbitre), i a l'equip visitant abans de les 21 hores del dimecres anterior a la data inicialment
marcada en el calendari.
En determinades proves, es podrà jugar el campionat en dies no festius sempre que el calendari
aprovat així ho indiqui, o bé per resolució del jutge àrbitre.
En acabar qualsevol partit individual caldrà que es jugui l'immediat posterior segons l'ordre
establert. Un cop acabats els individuals hauran de passar com a màxim trenta (30) minuts
perquè es juguin els dobles.
Art. 49. Tots els jugadors que figuren en els llistats dels equips han de tenir la llicència federativa
en vigor pel club que representen.
Art. 50. Cada club podrà inscriure un equip a cada campionat sempre que compti amb el mínim
de pistes reglamentàries. Per a cada equip masculí inscrit caldran tres pistes i dues per a cada
equip femení.
Els partits s'han de jugar a totes les pistes simultàniament llevat dels casos en què una causa de
força major ho impedeixi.
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Tanmateix el club titular de les pistes podrà optar per jugar simultàniament en més de tres pistes
(màxim cinc en masculí i quatre en femení) sempre que ho hagi comunicat de manera fefaent a
l'equip contrari i a la FCT (jutge àrbitre) abans de les 72 hores anteriors al començament de
l'eliminatòria.
Art. 51. El sorteig i l'ordre de joc s'ha de fer a les oficines de la FCT, hi podran assistir els capitans
dels equips participants; en cas d'absència d'aquest podrà ser substituït per un representant del
club.
Art. 52. No s’acceptarà cap inscripció de clubs amb deutes pendents amb la FCT.
Art. 53. La condició d’equip local a cada eliminatòria es determinarà per sorteig.
Els capitans de comú acord, i comunicant-lo a la FCT (jutge àrbitre), podran canviar l'ordre de
camp. Aquesta comunicació l'hauran de realitzar per escrit, com a mínim, quatre dies abans del
desenvolupament de l'eliminatòria.
En tot cas es considerarà equip local als efectes previstos al reglament a aquell designat al
sorteig.
Art. 54. Cada club cal que designi un capità major d'edat per a cada equip, el nom i els cognoms
del qual acompanyats de l’adreça electrònica i el telèfon de contacte han de constar al final de
la relació nominal ressenyada, així com el número de llicència de jugador de l'any en curs. Només
ell és l'únic que podrà adreçar-se al jutge àrbitre o al Comitè de Competició de la FCT en cas de
produir-se alguna reclamació.
La FCT no admetrà la inscripció de cap capità sense llicència federativa en vigor. La participació
en una eliminatòria d’un capità que no consti en la relació de l’equip sense l’autorització del
jutge àrbitre serà considerada alineació indeguda i sancionada d’acord amb allò que preveuen
els Estatuts de la FCT per a faltes greus.
Art. 55. Un jugador pot rebre instruccions o consells del capità durant el canvi de camp tal i com
especifiquen les Regles del Tennis. No en podrà rebre en el canvi de camp durant el joc decisiu.
Art.56. Cap jugador podrà participar en una mateixa eliminatòria en més d’un individual i un
doble. No és necessari disputar el partit d’individual per jugar el doble.
Art. 57. Tot aquell jugador que perdi per WO o abandoni l'individual no podrà jugar el doble.
Art. 58. L'ordre en què els jugadors han de figurar en la relació nominal ha de ser segons la
classificació de la RFET.
Cal que figuri en primer lloc el jugador millor classificat, el segon que li segueixi en la classificació
i així successivament. Els jugadors amb la mateixa classificació podran col·locar-se en l'ordre que
el capità cregui més adient. Se seguirà el mateix procediment amb els no classificats. Un cop
lliurada la relació de jugadors l'ordre quedarà fixat i no es podran intercanviar, ni amb els de la
mateixa classificació.
Art. 59. El capità, en cada encontre, disposarà lliurement dels jugadors de la relació aprovada
per la FCT per a la formació del seu equip, amb la condició que conservin el mateix ordre
correlatiu.
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Art. 60. En els partits individuals, el jugador millor classificat dels escollits per disputar
l’eliminatòria s'ha d'enfrontar amb el d'idèntica condició de l'equip contrari: el segon contra el
segon respectiu i així successivament fins a acabar els partits.
Art. 61. En els partits de dobles, serà el primer doble aquell on figuri el jugador que en la relació
del seu equip apareix com el millor classificat, d’entre els escollits pel capità per disputar els
dobles. Serà el segon aquell on figuri el millor classificat d’entre la resta de jugadors escollits pel
capità, i així successivament.
La formació dels dobles es podrà variar a cada eliminatòria. Els capitans dels dos equips hauran
de presentar simultàniament al jutge àrbitre o a qui el representi, la composició de cada un dels
dobles i amb una antelació mínima de quinze minuts abans de l'hora assenyalada per començar
cada un dels partits d'aquest grup. En cas de no trobar-se present el jutge àrbitre o qui faci les
seves funcions, l'intercanvi de la composició dels equips es realitzarà entre els capitans.
Art. 62. Els equips que hagin estat eliminats per WO no tindran cap dret de jugar la consolació,
cas que n'hi hagués.
Art. 63. No es podrà suspendre cap eliminatòria excepte en els casos de força major i prèvia
autorització del jutge àrbitre.
Art. 64. El jutge àrbitre autoritzarà l’ajornament d’una eliminatòria quan un jugador sigui
seleccionat per la RFET o la FCT per representar els equips de les federacions. Aquest ajornament
s’haurà de sol·licitar per escrit en un termini màxim de 96 hores abans de la disputa de
l’eliminatòria. Només s’atorgarà l’ajornament en la categoria del jugador seleccionat i la
immediata superior.
Art. 65. El club amfitrió facilitarà les pilotes necessàries per disputar l'eliminatòria. Cada partit
s'iniciarà amb un mínim de tres (3) pilotes noves.
Art. 66. La marca de les pilotes serà designada com a pilota oficial per la FCT. Cas que no es
compleixi, l'equip titular de les pistes on tingui lloc l'eliminatòria (segons el sorteig) serà
considerat perdedor d'aquesta eliminatòria. Si l'equip visitant consentís iniciar l’eliminatòria
amb una marca de pilotes no designades per a aquest campionat, seran considerats ambdós
equips com a perdedors.
En el supòsit que això succeís en la primera eliminatòria, cap dels equips implicats podrà jugar
la prova de consolació, si n'hi hagués.
Art. 67. Si un cop lliurada la relació dels jugadors individuals i la de dobles, entre els capitans, es
canviés un jugador, l'equip que fes la infracció perdria tots els punts a partir de l'alteració.
Art. 68. L’alineació indeguda d’un jugador (jugador no inscrit en la llista oficial de l’equip) serà
considerada falta molt greu i sancionada d’acord amb el que preveuen els Estatuts de la FCT per
a aquest tipus de faltes. Igualment es considerarà falta molt greu el falsejament de les dades
d’un partit o d’una eliminatòria.
Art. 69. Si un cop donat els equips, l’eliminatòria no comença per qualsevol motiu, els dos equips
podran formar una nova alineació per a la següent data. Si l’eliminatòria ja s’ha iniciat, i se
suspèn per qualsevol motiu, els jugadors hauran de ser els mateixos per continuar l’eliminatòria.
Si un jugador és baixa per a la segona data per motius personals o lesió, aquest no podrà ser
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substituït, però l’equip només perdrà el punt en qüestió. La mateixa aplicació per als partits de
dobles.
Es considera que l’eliminatòria s’ha iniciat quan ha començat el primer punt del primer partit
(l’escalfament no compta).
La mateixa norma regirà als partits de dobles.
Art. 70. Tots els partits d'una eliminatòria es jugaran dins les mateixes instal·lacions i en el
mateix tipus de sòl. En acabar qualsevol partit dels que hagin tingut lloc es jugarà en la pista que
quedi lliure el partit que segueix, segons l'ordre establert.
Si per motius climatològics, algunes pistes no es poguessin utilitzar, obligatòriament caldrà jugar
a les pistes que hi hagi disponibles encara que siguin de diferent superfície.
Art. 71. Si un equip un cop fet el sorteig no pot presentar-se a disputar un partit no tindrà cap
tipus de sanció si ho comunica a l’equip rival i al jutge àrbitre amb dos dies d'antelació a la data
prevista per a la disputa de l’eliminatòria.
Art. 72. Les actes de les eliminatòries hauran d’estar publicades durant les primeres 24 hores
després de l’inici de l’eliminatòria en el suport informàtic de la FCT.
Art. 73. El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCT nomenarà, cada any, a proposta
del Comitè d’Àrbitres els jutges àrbitres i els adjunts que cregui oportuns. Tots ells hauran d’estar
en possessió de la titulació corresponent i afiliats a l’organització arbitral de la FCT i estar actius
segons la normativa arbitral de la RFET.
Art. 74. El jutge àrbitre de cada campionat aprovarà les relacions dels jugadors presentats pels
clubs i presidirà tots els sorteigs que es facin dirigint i controlant tot el desenvolupament del
campionat, d'acord amb el que disposa el Reglament Tècnic. El jutge àrbitre estarà sempre
localitzable durant el desenvolupament dels partits.
Art. 75. L'adjunt tindrà les mateixes facultats que el jutge àrbitre, en les funcions que li siguin
delegades i donarà compte al primer de les decisions adoptades.
Art. 76. Els jutges d'eliminatòria assumiran en representació del jutge àrbitre, la direcció del
campionat i donaran compte del desenvolupament dels partits tot signant les actes dels
resultats conjuntament amb els capitans respectius.
Art. 77. Les observacions de les eliminatòries les hauran de fer els capitans en el suport
informàtic de la FCT.
Art. 78. El jutge àrbitre, l'adjunt o el jutge d'eliminatòria procuraran que els partits siguin
arbitrats per jutges de cadira degudament titulats. Aquests arbitratges hauran de ser realitzats
en català.
Art. 79. Tots els casos d'interpretació no previstos en aquest reglament, ni en els de la RFET,
amb els seus corresponents apèndixs seran decidits en primera instància pel jutge àrbitre i en
segona instància pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.
Art. 80. Les qüestions que es plantegin hauran de ser per escrit i estar en poder de la FCT abans
de les 16 hores del dilluns següent o primer dia hàbil al de la disputa de l’eliminatòria.

P à g i n a 17 | 22

Art. 81. El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCT aprovarà anualment el sistema
de joc del Trofeu Generalitat.
Art. 82. Campionat de Catalunya Absolut
Format de l’eliminatòria
Femení: 4 individuals i 1 doble
Masculí: 5 individuals 1 2 dobles
Ordre de joc dels partits individuals
Femení: 4t, 3r, 2n i 1r
Masculí: 5è, 4t, 3r, 2n i 1r
Ordre de joc dels partits de dobles
Masculí: els 2 a la vegada
Format dels partits
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim 4 pilotes noves. El canvi
de pilotes s’efectuarà als 9/11.
Quadre de 8 equips amb fase prèvia. Disputaran la fase final els millors 4 equips inscrits. Cas que
la FCT decideixi atorgar “Wild Cards” a la fase final, es classificaran 2 equips de la fase prèvia. Si
la FCT no en fa ús, els classificats de la fase prèvia seran 4. Disputaran la fase prèvia la resta
d’equips inscrits.
Tots els jugadors que formin part d’un equip han de tenir, com a mínim, un (1) punt a la
classificació vigent o haver tingut classificació ATP o WTA durant la seva carrera.
El número màxim de jugadors/es que es poden inscriure a cada equip són: 20 masculins i 15
femenines.
Per decidir quins equips han de jugar la Fase Final i la Fase Prèvia, en cas que n’hi hagi, es tindran
en compte les llistes presentades per tots els equips fins a la data de tancament del Campionat
i el tall es farà amb la classificació vigent del moment.
Per determinar els caps de sèrie es procedirà de la següent manera:
El capità de l’equip formalitzarà una la llista, de la qual les 4 millors jugadores i els 5 millors
jugadors amb més punts seran els/les qui marcaran els equips caps de sèrie.
Els/Les jugadors/es que figurin a la llista de cada equip hauran de signar a l’oficina del Jutge
Àrbitre fins 30 minuts abans que comenci la seva primera eliminatòria del Campionat.
És obligatori que firmin, com a mínim, 5 jugadors i 4 jugadores.
Si un/a jugador/a que figura a la llista no signa en dia, hora i lloc esmentats en el punt anterior
(a excepció d’un cas extraordinari i degudament justificat), el seu equip perdrà l’eliminatòria
corresponent.
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Si un jugador no firma però és a la llista de l’equip, aquest podrà jugar l’esmentat Campionat.
Art. 83. Campionat de Catalunya Sènior +30 a +50 (F i M)
Format de l’eliminatòria
Femení: 4 individuals i 1 doble
Masculí: 5 individuals i 2 dobles
Ordre de joc dels partits individuals
Femení: 4t, 3r, 2n i 1r
Masculí: 5è, 4t, 3r, 2n i 1r
Ordre de joc dels partits de dobles
Masculí: els 2 alhora
Format dels partits
Els partits d’individuals es jugaran al millor de 2 sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set,
es jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2).
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim de 3 pilotes noves.
Es disputen les següents proves:
Femení: +35 i +45
Masculí: +30, +35, +40, +45, +50
Art. 84. Campionat de Catalunya Sènior +55 a +65 (F i M)
Format de l’eliminatòria
Femení: 3 individuals i 2 dobles
Masculí: 3 individuals i 2 dobles
Ordre de joc dels partits individuals
Femení: 3r, 2n i 1r
Masculí: 3r, 2n i 1r
Ordre de joc dels partits de dobles
Femení: els 2 alhora
Masculí: els 2 alhora
Format dels partits
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Els partits d’individuals es jugaran al millor de 2 sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set,
es jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2).
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim 3 pilotes noves.
La categoria Sènior +55 Femení també comprèn la +60.
Art. 85. Campionat de Catalunya Sènior +70 i +75 (F i M)
Format de l’eliminatòria
Femení: 2 individuals i 1 doble
Masculí: 2 individuals i 1 doble
Ordre de joc dels partits individuals
Femení: 3r, 2n i 1r
Masculí: 3r, 2n i 1r
Format dels partits
Els partits d’individuals es jugaran al millor de 2 sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set,
es jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2).
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim 3 pilotes noves.
Art. 86. Campionat de Catalunya Júnior (Sub 18), Cadet (Sub 16) i Infantil (Sub 14)
Format de l’eliminatòria
Femení: 4 individuals i 1 doble
Masculí: 5 individuals i 2 dobles
Ordre de joc dels partits individuals
Femení: 4t, 3r, 2n i 1r
Masculí: 5è, 4t, 3r, 2n i 1r

Ordre de joc dels partits de dobles
Masculí: els 2 alhora
Format dels partits
Els partits d’individuals es jugaran al millor de tres (3) sets amb Tie Break en tots ells.
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Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim 3 pilotes noves.
Art. 87. Campionat de Catalunya Aleví (Sub 12)
Format de l’eliminatòria
Femení: 4 individuals i 1 doble
Masculí: 5 individuals 1 2 dobles
Ordre de joc dels partits individuals
Femení: 4t, 3r, 2n i 1r
Masculí: 5è, 4t, 3r, 2n i 1r
Ordre de joc dels partits de dobles
Masculí: els 2 alhora
Format dels partits
Els partits d’individuals es jugaran al millor de 2 sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set,
es jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2).
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es
jugarà un Match Tie Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es
jugaran amb el sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim 3 pilotes noves.
Art. 88. Campionat de Catalunya Benjamí (Sub 10)
Format de l’eliminatòria
Femení: 4 individuals i 1 doble
Masculí: 4 individuals i 1 doble
Ordre de joc dels partits individuals
Femení: 4t, 3r, 2n i 1r
Masculí: 4t, 3r, 2n i 1r
Format dels partits
Els partits d’individuals es jugaran a dos (2) sets curts a quatre (4) jocs, jugant-se el Tie Break si
el marcador arriba a quatre (4) jocs iguals. En cas d’empat a un (1) set, es jugarà un Match Tie
Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2).
Els partits de dobles es jugaran a dos (2) sets curts a quatre (4) jocs, jugant-se el Tie Break si el
marcador arriba a quatre (4) jocs iguals. En cas d’empat a un (1) set, es jugarà un Match Tie
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Break a deu (10) punts amb diferència de dos (2). Els dos (2) primers sets es jugaran amb el
sistema “No-Ad” (punt decisiu).
Tant els partits d’individuals com els de dobles es jugaran amb un mínim de 3 pilotes noves. La
marca i tipus de la pilota serà la designada com a oficial per la FCT.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2020.
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