
 
Reglament Circuit Juvenil Head Tarragona  

Representació Territorial de Tennis de Tarragona 

 

 CIRCUIT JUVENIL HEAD TARRAGONA 2017.- 

A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El Circuit Juvenil Head Tarragona de la Delegació de la FCT a Tarragona, es regirà per les 
Regles del Tennis, el present reglament  i, subsidiàriament, pel reglament Tècnic de la Real 
Federación Española de Tenis (RFET) i la normativa de la Federació Internacional de Tennis 
(ITF). 

La organització del Circuit Juvenil Head Tarragona depèn de la FCT a Tarragona, sent 
responsabilitat dels clubs integrants del Circuit l’ organització pròpia del seu torneig. 

B. GENERAL 

1. Circuit Juvenil Head Tarragona 

El Circuit Juvenil Head Tarragona de la Delegació de la FCT a Tarragona es comprèn d’una 

sèrie de proves independents que es disputaran als Clubs i instal·lacions segons el calendari 
del mateix.  

2. Comitè del Circuit Juvenil Head Tarragona 

La Competició es disputarà sota la supervisió del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva 
de la Representació Territorial de Tennis de Tarragona. 

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 Delegació de la FCT a Tarragona. 

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. 

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 a la Delegació de la FCT a  
Tarragona i a la FCT.  

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 

Les finals de totes les proves, caldrà que siguin arbitrades per un jutge de cadira en possessió 
de la titulació corresponent i afiliat a l’organització de la FCT. El seu nom haurà de constar en 

l’informe final del Torneig així com el nombre de partits arbitrats. 
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5. Proves 

Cada torneig constarà de les proves individual masculí i individual femení en les categories 
benjamí, aleví, infantil, cadet i Sub 25 (opcional). Un jugador/a podrà jugar un màxim de 2 
categories per torneig i un partit per categoria per jornada de competició. (excepte en casos de 
força major). 

En la prova Benjamí (masculí i femení), hi haurà un quadre 2 pels perdedors de 1a ronda. Els 
jugadors que guanyin a 1a ronda per wo i en la següent perdin, tindran dret a jugar en el 
quadre 2. 

6. Pilotes 

La pilota oficial del Circuit Juvenil Head Tarragona és Head. En la categoria Benjamí la 
pilota oficial és la Head BLUE. 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 tres cops. 

7. Sistema de joc 

Tots els partits es disputaran al millor de tres sets amb joc decisiu en tots ells.                             
En categoria Benjamí es disputaran dos sets amb joc decisiu en tots dos sets i en cas d’empat 

es disputarà un altre joc decisiu per decidir el guanyador.  

8. 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 Delegació de la FCT a Tarragona podrà excloure un jugador, per 
reiterades incompareixences no justificades, del següent torneig o del Circuit. 

C. INSCRIPCIONS 

1. Inscripció a les proves  

Les inscripcions són obertes a tothom excepte les proves de Campionats Provincials on només 
podran jugar jugadors amb llicència per un club de la província de Tarragona. 

La inscripció s’haurà de realitzar directament al club organitzador de la prova. Exceptuant 
el Màster final, en que es confirmarà la participació en el mateix a les oficines de la FCT a 
Tarragona, fins el dilluns anterior a l’inici del Màster. 

Tota inscripció haurà d’anar degudament signada i documentada pel jugador o bé pel seu Club 

o Escola, amb signatura i segell d’aquest. 
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Per a poder jugar en qualsevol prova del Circuit, caldrà estar al corrent del pagament de les 
inscripcions de les proves anteriors en les que s’hagi inscrit. 

D. REALITZACIÓ DEL SORTEIG 

Tots els sorteigs es realitzaran a les instal·lacions dels clubs organitzadors i hauran de ser 
públics i poder ser observats per totes les parts interessades. A excepció dels Campionats 
Provincials i el Màster final, que es realitzarà en les instal.lacions de la FCT a Tarragona. 

Quan la inscripció en una determinada categoria i sexe sigui superior a 32 jugadors es 
dividiran en 2 quadres (quadre 1 i quadre 2) en funció de la seva classificació. En inscripcions 
de 33 a 47 jugadors, es dividiran en 16 al quadre 1 i la resta al quadre 2. I en els casos 
d’inscripcions superiors a 47 jugadors, es dividiran en 24 en el quadre 1 i la resta en el quadre 

2.  

1. Caps de sèrie 

Totes les proves se sortejaran seguint el sistema de caps de sèrie tenint en compte la darrera 
classificació nacional publicada. En el cas del Màster final hi haurà quatre caps de sèrie que 
seran els quatre primers classificats del Circuit (en cas d’empat entre algun dels caps de sèrie, 

es decidirà pel jugador amb millor classificació nacional).  

E .PROVES 

El circuit constarà de 10 proves (inclosa el Provincial),  més un Màster Final. Totes les proves 
puntuaran de cara a la classificació final. En la categoria Sub 25 puntuarà el Provincial 
Absolut. 

F. CLASSIFICACIÓ FINAL 

1. D'entre tots els jugadors participants de les 10 proves s'editarà una classificació per accedir 
a la prova del Màster. 

2. Els 8 millors classificats d'aquesta llista tindran accés al Màster. En el cas d’empat a punts per 

a poder entrar a jugar el Màster, es tindrà en compte la ronda més llunyana que s’hagi aconseguit en 
una prova i si continua l’empat la següent i així consecutivament. 

3. Per poder optar a formar part del Màster Final caldrà haver jugat 4 de les 10 proves que 
integren el Circuit (3 en el cas que alguna de les 10 quedi anul·lada). En cas de no completar-
se el quadre amb els 8 jugadors, es reduiria el nombre de tornejos jugats a 3 i en cas necessari 
a 2.  

4. En el Màster, un mateix jugador només podrà participar en una categoria. En cas d’estar 

classificat en més d’una, haurà d’escollir segons la seva preferència. 

5. Les 11 proves (10 més Màster) tenen una puntuació específica i la suma d’aquesta 

puntuació sortirà la classificació final. 

Per a poder optar al premi final caldrà haver jugat el Màster final del Circuit, exceptuant els 
casos de lesió o malaltia, i presentant el certificat mèdic corresponent. 
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6. Puntuació: 

-Puntuació per torneig: 

1/8 final: 1 punt 

¼ final: 3 punts 

½ final: 6 punts 

Finalista: 10 punts 

Campió/na: 15 punts 

-Puntuació pel Campionat Provincial (excepte prova Benjamí) i Torneig Terres de l’Ebre: 

1/8 final: 1 punt 

¼ final: 4 punts 

½ final: 9 punts 

Finalista: 15 punts 

Campió/na: 22 punts 

-Màster Final i Campionat Provincial Benjamí: 

¼ final: 3 punts 

½ final: 7 punts 

Finalista: 14 punts 

Campió/na: 22 punts 

Quadres 2: 

½ final: 2 punts 

Finalista: 4 punts 

Campió/na: 6 punts 

*Quadres 2 de Benjamins: 

Finalista: 1 punt 


