REGLAMENT DEL CIRCUIT JUVENIL D’HIVERN DE LA
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 2015
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ
El Circuit Juvenil d’Hivern de la Federació Catalana de Tennis (FCT) es regirà per les Regles del Tennis,
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 la Federació
Internacional de Tennis (ITF). En tota la competició s’aplicarà el Codi de Conducta de la RFET.
B. GENERAL
1. Circuit Juvenil d’Hivern FCT
El Circuit Juvenil d’Hivern de la FCT es comprèn d’una sèrie de proves independents que es disputaran
als Clubs i instal·lacions segons el calendari del mateix. En cap cas es podran programar dues proves
de la mateixa categoria de forma simultània.
2. Comitè del Circuit Juvenil d’Hivern FCT
La Competició es disputarà sota la supervisió del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la
FCT, el qual decidirà sobre totes les qüestions no previstes al present Reglament. El Comitè podrà
rebutjar la inscripció d’un jugador si es considera que la mateixa pot ser perjudicial pel
desenvolupament de la prova.
3. Supervisor/Jutges Àrbitres
La FCT nomenarà el Supervisor del Circuit que serà assistit per un jutge àrbitre en cada una de les
instal·lacions on es disputi el torneig. Tots hauran d’estar degudament titulats, en possessió de la
llicència d’àrbitre i comptar amb l’aprovació del Comitè d’Àrbitres de la FCT. Hauran d’estar presents 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.
Hauran 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.
El Supervisor serà el responsable de realitzar el sorteig i els ordres de joc i atendrà les consultes
telefòniques de dilluns a divendres de 10 h. a 14 h. al mòbil 661 171 811.
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. Vall d’Hebron (661 178 809), Cornellà (661 177 411),
L’Hospitalet (661 174 992), Sant Joan Despí (661 175 566).
4. Jutges de Cadira
Caldrà arbitrar els partits que estableixi la reglamentació vigent per un jutge de cadira en possessió de
la titulació corresponent i en possessió de la llicència d’àrbitre. El seu nom haurà de constar en
l’informe final del Torneig així com el nombre de partits arbitrats.
5. Proves
Cada categoria constarà de les proves individual masculí i individual femení. Un jugador només podrà
jugar una categoria per torneig i un partit per categoria per jornada de competició. (excepte en casos
de força major).
Totes les proves es disputaran en caps de setmana i festius intersetmanals preferentment en horaris
de migdia i tarda. No obstant es podran programar partits en horaris de matí si es considera
convenient.
7. Pilotes
La pilota oficial del Circuit Juvenil d’Hivern - FCT és HEAD ATP. Les proves de la categoria benjamí es
jugaran amb la pilota HEAD SILVER. 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 cops.
8. Sistema de joc
Tots els partits es disputaran a 2 sets amb joc decisiu. En cas d’empat a un set, es jugarà
un joc decisiu a 10 punts, excepte en la categoria Benjamí, que serà a 7.
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.
C. DEFINICIONS
1. Acceptats directes
Jugadors inscrits acceptats directament al Torneig en virtut de la seva classificació nacional i la data
de la seva inscripció.
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2. Wild Cards
Jugadors inclosos al quadre per decisió del Comitè del Torneig. Les Wild Cards poden ser caps de
sèrie. Les Wild Cards han de ser nomenades al moment del sorteig. Les Wild Cards que es retirin o
siguin desqualificades no podran ser substituïdes amb noves Wild Cards després que s’hagi realitzat el
sorteig. Qualsevol vacant haurà de ser omplerta pel següent jugador a la llista de jugadors substituts.
D. INSCRIPCIONS
1. Inscripció a les proves
La inscripció s’haurà de realitzar per correu electrònic (circuit@fctennis.cat) o personalment a les
oficines de la FCT (Passeig Vall d’Hebron, 196 de Barcelona). No s’acceptarà cap inscripció feta
telefònicament.
En tota inscripció caldrà identificar clarament el responsable de la mateixa.
2. Data d’inscripció a les proves individuals.
La inscripció es tancarà el dimecres 10 dies abans del dia assenyalat per a l’inici del torneig, a les
11.00 hores. A partir de les 12.00 hores del dia següent, caldrà comprovar al web de la FCT el llistat
d’inscrits i efectuar, en el seu cas, les reclamacions oportunes abans del divendres a les 12.00 hores.
No es donarà cap confirmació telefònicament.
3. Vacants
a. Substitució de jugadors
Les vacants als quadres del Torneig seran cobertes per jugadors inscrits que no hagin estat acceptats
al Torneig.
b. Requisit de signatura per als substituts
Els substituts han de presentar-se i signar davant el Jutge Àrbitre fins mitja hora abans del
començament dels partits de la jornada per tal de poder ser escollits com a tals.
Els substituts han d’estar preparats per jugar 5 minuts després de l’anunci de la vacant. Els partits han
de començar sense retard després de la selecció del substitut.
4. Preu de la inscripció
Benjamins, Alevins, Infantils, Cadet i Júniors: 19.50 € (inclosa la quota federativa).
E. QUADRES
Els tamanys dels quadres seran d’un màxim de 32 jugadors i d’un mínim de 8.
F. REALITZACIÓ DEL SORTEIG
1. Hora
El sorteig es realitzarà el dimarts anterior al començament del Torneig a les 11.00 hores.
Tots els sorteigs es realitzaran a les oficines de la FCT i hauran de ser públics i poder ser observats
per totes les parts interessades. Els quadres i ordres de joc s’hauran de consultar a la pàgina web de
la FCT (www.fctennis.cat).
2. Caps de sèrie
Totes les proves se sortejaran seguint el sistema de caps de sèrie tenint en compte la darrera
classificació nacional publicada.
G. CLASSIFICACIÓ FINAL
D'entre tots els jugadors participants s'editarà una classificació final de les categories benjamí, aleví,
infantil, cadet i júnior.
Els millors classificats d'aquesta llista tindran accés als importants regals i obsequis que cada any
atorgaran les marques patrocinadores i la pròpia Federació.
Per poder optar a formar part del quadre d'honor caldrà haver participant en 4 de les 7 proves que
integren el Circuit
I. PUNTS DE CIRCUIT
La fórmula per distribuir els punts del Circuit és la següent:
Quadre 1

Ronda
Campió
Finalista

2

64
18
12

24
18
12

16
12
8

8
8
4

Semifinalista
Quartfinalista
Ronda de 16
Ronda de 32
Ronda de 64

8
6
4
2
1

8
4
1

4
1

1

Quadre 2

Ronda
Campió
Finalista
Semifinalista
Quartfinalista
Ronda de 16
Ronda de 32

64
13
9
6
4
2
1

32
9
6
4
2
1

16
9
5
3
1

8
5
3
1

Quadre 3
Ronda
Campió
Finalista
Semifinalista
Quartfinalista
Ronda de 16
Ronda de 32

64
9
7
5
3
2
1

32
7
5
3
2
1

16
5
3
2
1

J. CODI DE CONDUCTA
Els Jutges Àrbitres aplicaran el Codi de Conducta posant especial èmfasi en el comportament dels
jugadors. La infracció reiterada del Codi de Conducta podrà donar lloc a refusar la inscripció d’un
jugador durant un període determinat de temps quan, a instàncies dels Jutges Àrbitres, el Comitè de
Competició i Disciplina Esportiva de la FCT així ho determini.
S’aplicarà igualment el Codi de Conducta en cas de comportament antiesportiu d’entrenadors, pares
i/o acompanyants dels jugadors.
Quan la competició es disputi en pistes de terra batuda, cada jugador haurà de passar l’estora a la
seva meitat de la pista un cop finalitzat el partit i després d’haver donat la mà al contrincant.
Cas que un jugador no es presenti a disputar un partit (en qualsevol ronda) haurà de pagar l’import
equivalent a la quota d’inscripció abans de poder prendre part a la següent prova del Circuit. Aquest
pagament s’efectuarà conjuntament amb la inscripció de la següent prova.
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