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1. Denominació
Aquesta Competició es denomina Campionat Català d’Empreses i Col.lectius
Professionals.

2. Equips Participants
Podran participar en aquesta competició tots els equips representatius d’empreses o col.lectius professionals que així ho sol·licitin.Cadascún dels equips participants podrà presentar més d’un equip en cada categoria de competició. Tots els
jugadors hauran d’estar en possessió de la llicència federativa en vigor.

3. Seus de joc
Els equips al moment de fer la inscripció escolliran la seva seu per a les eliminatòries que hagin de jugar com a equip local. La Federació Catalana de Tennis
posarà a disposició de les empreses que ho sol·licitin les seves instal·lacions a un
preu de 50 Euros per eliminatòria (pilotes incloses) i la llum es pagarà a part.
Les seus podran ser els clubs catalans que ho desitgin i les 4 instal·lacions FCT:
Barcelona Tennis Olímpic, tel. 93 427.65.00
Complex Esportiu Tennis l’Hospitalet, tel. 93.335.78.11
Tennis Sant Joan Despí, tel. 93.477.12.00
Centre Internacional de Tennis de Cornellà, tel. 93 567.75.00

4. Regles i Reglament
La Competició es disputarà d’acord amb el present Reglament, els Reglaments
dels Campionats de Catalunya,els Reglaments Tècnics de la FCT i la RFET, les
Regles del Tennis aprovades per la ITF i,subsidiàriament,pels Reglaments de la
ITF. Pel fet d’enviar la seva inscripció tots els equips i els seus membres, inclòs el
capità,accepten el present Reglament.

5. Comitè de Competició
La Competició es disputarà sota la supervisió del Comitè de Competició de la
FCT.

6. Sistema de Competició
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Es jugarà dins de l’any natural.
La Competició constarà de dues fases:
Fase Inicial
Es disputarà pel sistema de lliga.Cada grup estarà format per un mínim de 4 i un
màxim de 7 equips. Els campions i sots-campions de cada grup passaran a la fase
final. En funció del nombre d’inscrits, podran accedir a la fase final els tercers
millors de cada grup.
Fase Final
Els campions i sots-campions s’enfrontaran entre ells pel sistema d’eliminatòries
per decidir el Campió.
Sistema de joc
En cada eliminatòria es disputaran dos individuals i un doble simultàniament en
3 pistes. Tots els partits es disputaran al millor de tres sets amb joc decisiu en tots
ells amb el sistema tradicional.

7. Jugadors
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Podrà formar part de l’equip d’una empresa qualsevol jugador que presti els seus
serveis a l’esmentada empresa.Cada equip podrà comptar amb un màxim de 10
jugadors.

8. Tancament d’inscripció i nominació de jugadors
El Comitè de Competició de la FCT establirà les dates de tancament d’inscripció i del sorteig.
Cada empresa haurà de designar els jugadors que formen part del seu equip al
moment del tancament de la inscripció i la seu escollida per jugar com a equip
local.Després d’aquesta data no es podrà afegir ni canviar cap jugador a la relació de l’equip.
Una empresa podrà inscriure més d’un equip en cada categoria.
L’ordre dels jugadors de cada equip es determinarà en funció del rànquing nacional de cada jugador en el moment del tancament de la inscripció.En cas d’igualtat el capità decidirà l’ordre, sense que aquest pugui alterar-se en tota la
Competició.
Cada equip estarà format per un número de jugadors no inferior a quatre (4).
S’haurà de fer constar també el nom d’un capità.
Abans de començar a disputar-se l’eliminatòria cada capità haurà de lliurar al
capità de l’equip contrari la relació de jugadors que prendran part en l’eliminatòria els quals hauran de figurar en la relació de l’equip. L’ordre dels jugadors
designats per jugar es determinarà per la classificació nacional vigent en el
moment de tancament de la inscripció de la Competició.Cada jugador de la llista s’enfrontarà amb el d’idèntica condició de l’equip contrari.
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.
En cas de que un equip no disposi dels quatre jugadors per disputar els dos individuals i el dobles, tindran prioritat la disputa dels partits individuals sobre el partit de dobles.

9. Horari de joc
Tots el partits es disputaran dissabtes i diumenges a partir de les 15.00 hores. En
cas d’acord entre capitans aquest horari podrà ser modificat prèvia comunicació
al Jutge Àrbitre i al responsable de la instal·lació que haurà de donar la seva
aprovació. Els capitans podran avançar la data de disputa de les eliminatòries
tant temps com vulguin però no retardar-les més de 7 dies des de la data prevista, excepte en casos de mal temps. Tota eliminatòria no disputada en el termini
esmentat serà considerada no jugada i s’atorgaran 0 punts a cadascun dels 2
equips.

10. Puntuació

I n f o rmació i inscripcions
Federació Catalana de Tennis
Passeig de la Vall d’Hebrón, 196
08035 Barcelona
Tel. 93 428 53 53
Fax 93 427 99 95
esportiva@fctennis.org

Cada partit guanyat en el decurs d’una eliminatòria suposarà un punt per l’equip
guanyador.
La classificació dels equips en la fase inicial s’establirà tenint en compte el número de partits guanyats per cada equip en cadascuna de les eliminatòries (Ex. Si
una eliminatòria acaba amb el resultat de 2-1 l’equip guanyador sumarà 2 punts
i el perdedor 1).
Un partit perdut per incompareixença suposarà un punt negatiu per l’equip a qui
pertanyi el jugador o jugadors no presentats.
Es considerarà guanyador de la fase inicial l’equip que acumuli el major número
de punts. En cas d’empat entre dos equips serà guanyador l’equip que hagi guanyat l’eliminatòria disputada entre els dos. En cas d’empat entre dos o més equips
serà guanyador l’equip que hagi guanyat un major número de sets i si persistís
l’empat un major número de jocs. Si tot i això persistís l’empat aquest es resoldrà
per sorteig realitzat pel Jutge Àrbitre.
A efectes de possibles desempats els partits guanyats per incompareixença es
consideraran guanyats pel resultat de 6-0, 6-0.
En la fase final serà guanyador de l’eliminatòria l’equip amb un major número
de partits guanyats. En cas d’empat serà guanyador l’equip que hagi guanyat un
major número de sets i si persistís l’empat un major número de jocs. Si tot i això
persistís l’empat aquest es resoldrà per sorteig realitzat pel Jutge Àrbitre.

11. Pilotes
La instal·lació proporcionarà les pilotes necessàries per a la disputa de l’eliminatòria. Cada partit es jugarà amb 4 pilotes noves.
La Competició es disputarà amb pilotes Roland Garros.
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12. Jutge Àrbitre
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La FCT designarà el Jutge àrbitre de la Competició.
Serà el responsable de la confecció de la relació dels equips participants i de la
realització del sorteig.
Les seves decisions interpretant les Regles del Tennis seran inapel·lables. La
resta de decisions podran apel·lar-se davant el Comitè de Competició de la FCT.

13. Jutges d’Eliminatòria
El Jutge Àrbitre podrà nomenar un Jutge d’Eliminatòria quan les circumstàncies
de la Competició ho aconsellin.
Qualsevol equip participant podrà demanar al Jutge Àrbitre la presència d’un
Jutge d’Eliminatòria quan així ho desitgi.La petició s’haurà de fer per escrit amb
una antelació mínima de 72 hores a la disputa de l’eliminatòria.En aquest darrer
cas els honoraris i totes les despeses ocasionades aniran a càrrec de l’equip
sol·licitant.

14. Resultats
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Serà responsabilitat del capità de l’equip guanyador comunicar el resultat de l’eliminatòria a la FCT, un cop finalitzada la mateixa.La comunicació haurà de ser
via fax (93.428.55.45) o correu electrònic (esportiva@fctennis.org). En tots els
casos l’acta de l’eliminatòria s’haurà de trametre a la FCT.

15. Cànon i drets d’inscripció
Cada equip participant abonarà un cànon d’inscripció de 150?
El pagament es farà a les oficines de la Federació Catalana de Tennis o mitjançant una transferència bancària al moment de formalitzar la inscripció.
No es considerarà com a inscrit l’equip que no hagi pagat el cànon abans del
darrer dia d’inscripció.

