REGLAMENT MÀSTER DELS SOCIALS SÈNIOR
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ
El MÀSTER DELS SOCIALS SÈNIOR 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
B. GENERAL
1. Màster dels Socials sènior:
El MÀSTER DELS SOCIALS SÈNIOR és una competició individual creada amb
l’objectiu de fomentar el tennis sènior i donar un valor afegit a tots aquells clubs
que organitzen el social sènior federat.
2. Comitè de Competició
La Competició es disputarà sota la supervisió del Comitè de Competició i
Disciplina Esportiva de la FCT.
3. Jutge Àrbitre
La FCT designarà un 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.
El jutge àrbitre, haurà 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
Les finals de cadascuna de les categories del Màster dels Socials Sènior seran
arbitrades, i els jutges de cadira hauran d’estar en possessió de la titulació
corresponent i afiliat a l’organització de la FCT.

5. Proves
Les categories de què consta aquesta competició són: +30, +35, +40, +45, +50,
+55, +60, +65, +70, +75 tant masculí com femení. Un jugador/a que s’hagi
classificat per disputar en Màster dels Socials Sènior en 2 categories diferents,
podrà escollir quina de les categories vol participar en el Màster dels Socials,
però en cap cas podrà disputar el Màster en dues categories diferents. En cas
de no superar els 8 inscrits per categoria, l’organització podrà fusionar diversos
jugadors/es de diferents categories en una sola.
6. Pilotes
La pilota oficial del Màster dels Socials Sènior és Head.
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.
Totes les categories, es disputaran a 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
El jutge àrbitre s’encarregarà de publicar l’ordre de joc al portal de competició
de la FCT el dimarts anterior a l’inici de la competició.
9. Incompareixences
El jugador/a 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.

C. INSCRIPCIONS
1. Inscripcions
Cada club aportarà un jugador/a per a cada categoria del Màster dels Socials
Sènior. L’ordre de preferència dels classificats és la següent:
•
•
•

Campió/a de cada categoria disputada en el club.
En cas que el campió no vulgui o no pugui participar al Màster, la seva
plaça la ocuparà el finalista de la categoria disputada en el club.
Si cap dels dos finalistes d’una categoria pot o vol participar-hi, la seva
plaça l’ocuparà algun dels jugadors/es que hagin participat en el social
de dita categoria, i serà el propi club qui designarà la persona que ocupi

la plaça.
El club haurà de confirmar al jutge àrbitre quina o quines persones són les que
participaran al Màster dels Socials Sènior en totes les categories.
2. Preu d’inscripció
•
D.

Preu d’inscripció: 20€

REALITZACIÓ DEL SORTEIG

Tots els sortejos els realitzarà, a través de la plataforma FCT, el jutge àrbitre
designat per la FCT.
El sorteig tindrà lloc el dimarts anterior a l’inici de la competició.

