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REGLAMENT DEL CIRCUIT ABSOLUT DE LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 2010 

 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
El Circuit Absolut 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 Reial Federació Espanyola de Tennis (RFET) i la normativa de la Federació Internacional 
de Tennis (ITF). 
 
B. GENERAL 
1. Circuit Absolut FCT 
El Circuit Absolut 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 disputar dues proves de 
forma simultània.  
2. Comitè del Circuit Absolut 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. Jutge Àrbitre 
La FCT nomenarà el jutge àrbitre que haurà d’estar degudament titulat, afiliat a l’organització arbitral i 
comptar amb l’aprovació del Comitè d’Àrbitres de la FCT. Haurà d’estar present 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. 
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. 
4. Jutges de Cadira 
Totes les semifinals i finals de Torneigs del Circuit Absolut FCT hauran de ser 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. 
5. Proves 
Cada torneig constarà de les proves individual masculí i individual femení. 
6. Inici de les proves 
Tots els torneigs i proves del Circuit començaran en dilluns no autoritzant-se el començament en 
diumenge sota cap circumstància. No es programaran dos partits el mateix dia excepte en casos de 
força major, necessitats organitzatives o en cas d’acord entre tots els jugadors implicats. Tots els 
partits s’hauran de disputar a la instal·lació seu de la prova. 
7. Pilotes 
La pilota oficial del Circuit Absolut FCT és HEAD ATP. 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. 
8. Sistema de joc 
Tots els partits es disputaran al millor de tres sets amb joc decisiu en tots ells.  
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. La no justificació de la mateixa suposarà no 
poder jugar el proper torneig del Circuit. La tercera incompareixença no justificada en el termini d’un 
any natural suposarà l’exclusió del jugador del Circuit. 
 
C. DEFINICIONS 
1. Acceptats directes 
Jugadors inscrits acceptats directament al Torneig en virtut de la seva classificació nacional. 
2. Wild Cards 
Jugadors inclosos al quadre per decisió del Comitè del Torneig. Els Wild Cards poden ser caps de 
sèrie. Els Wild Cards han de ser nomenats al moment del sorteig. Els Wild Cards que es retirin o 
siguin desqualificats no podran ser substituïts amb nous Wild Cards després que s’hagi realitzat el 
sorteig. Qualsevol vacant haurà de ser omplerta pel següent jugador a la llista de jugadors substituts. 
3. Substituts 
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Jugadors inscrits no acceptats al Torneig per haver-hi menys places disponibles que jugadors inscrits 
o jugadors que sense estar inscrits compleixin amb la normativa de la signatura (tal i com s'especifica 
en l'apartat 3.b. de l'article D "inscripcions"), i així substitueixin els possibles WO. 
 
 
D. INSCRIPCIONS 
1. Inscripció a les proves individuals 
La inscripció s’haurà de realitzar per mitjà de fax (934 279 995), 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. 
Tota inscripció haurà d’anar degudament signada pel jugador o bé pel seu Club o Escola, amb 
signatura i segell d’aquest. 
2. Data d’inscripció a les proves individuals. 
La inscripció es tancarà el dimecres anterior a la setmana a la qual es disputa el Torneig, a les 13 
hores. La FCT publicarà el mateix dia el llistat d’inscrits al web de la FCT per tal que tots els jugadors 
inscrits puguin comprovar la seva inscripció. Qualsevol reclamació s’haurà de fer abans del dijous a les 
10 del matí 
3. Vacants 
a. Substitució de jugadors 
Les vacants als quadres del Torneig seran cobertes per jugadors inscrits que no hagin estat acceptats 
al Torneig. Cas que hi hagués més vacants es podran acceptar jugadors no inscrits sempre i quan la 
seva classificació sigui inferior a la del últim cap de sèrie. 
b. Requisit de signatura per als substituts  
Els substituts han de presentar-se a la instal·lació on es disputa la prova i signar al corresponent full 
que els serà presentat pel jutge àrbitre almenys mitja hora abans del començament dels partits de la 
jornada per tal de poder ser escollits com a tal. 
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 
El preu de la inscripció al Torneig serà de 23.50 €  en les proves sense premis en metàl·lic i de 25.50 
€  en les proves amb premis en metàl·lic. En tots dos casos està inclosa la quota federativa. 
 
E. QUADRES 
Els quadres hauran d’ajustar la seva composició al Reglament Tècnic de la RFET. En cap cas 
un quadre final podrà tenir més de 64 jugadors. 
Si els Wild Cards no fossin utilitzats s’incrementarà el número d’acceptats directes. 
 
 
F. REALITZACIÓ DEL SORTEIG 
1. Hora 
El sorteig es realitzarà el dijous anterior al començament del Torneig a les 13 hores. 
Tots els sorteigs es realitzaran a les oficines de la FCT, hauran de ser públics i poder ser observats per 
totes les parts interessades. Els quadres i l’ordre 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. PREMIS 
Al llarg de tot el Circuit hi haurà proves amb premis en metàl·lic.  
 
H. MÀSTER 
Al finalitzar totes les proves del Circuit Absolut, els 8 millors jugadors (masculins i femenins) 
participaran en el Màster de l'edició corresponent el qual atorgarà premis en metàl·lic. 
Per poder optar a participar-hi i obtenir els premis i obsequis finals, s’hauran d’haver disputat 12 
proves en el cas del circuit masculí i 8 en el femení del calendari del Circuit d’aquell any. Cas que no 
hi hagi un número suficient de jugadors/es que hagin disputat el número mínim de proves el màster 
es podrà suspendre. 
 
I.PUNTS DE CIRCUIT 
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La fórmula per distribuir els punts del Circuit és la següent: 
 
 

Ronda 64 32 16 8 
Campió 15 10 6 3 
Finalista 10 6 3 1 
Semifinalista 6 3 1  
Quartfinalista 3 1   
Ronda de 16     

 
A efectes de la puntuació els torneigs que tinguin premis en metàl·lic seran puntuats com a quadres 
de 64. 
 
 


