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Circuit Català de Tennis Universitari 

Amb l’objectiu de promoure el tennis universitari a Catalunya neix l’Unitennis Tour, el primer 

circuit amateur de tennis destinat als/les tennistes de la comunitat universitària.  

El circuit Unitennis Tour és una iniciativa de l’Esport Català Universitari ECU format per les 12 

universitats catalanes i la Federació Catalana amb els suport dels clubs de tennis de Catalunya. 

El caràcter innovador, lúdic i participatiu, juntament amb un format de competició que facilita 

la compaginació d’estudis i entrenament als clubs i universitats, fa que sigui un circuit atractiu 

pels jugadors i jugadores.   

Promotors del Circuit  

- Esport Català Universitari. Universitats participants: les 12 universitats catalanes 

(UB, UAO, UAB, UdG, URV, UdL, UOC, UPC, UPF, URL, UIC i UVIC-UCC). 

- Federació Catalana de Tennis 

Qui hi pot participar?  

Jugadors de Tennis que pertanyen/ o van ser membres de la comunitat universitària  

- Alumnes actuals de qualsevol universitat catalana o centre adscrit (alumnes matriculats 

el curs 2017/2018, professorat i PAS).  

- Exalumnes universitaris.  

- Sense límit de participació.  

Calendari del Circuit i Seus  

- Nº de Proves: El circuit estarà format 6 proves + un màster.  

- Seu. Totes elles es disputaran al clubs de Tennis assignats per la competició.  

- Calendari Anual 2018/ 2019. Pendent de determinar  

Modalitats i Categories:  

El circuit Unitennis Tour consta de 2 tipus de competicions/ Modalitats:  

- 1. Competició Federada. (Masculí i Femení) 

- 2. Competició Amateur. (Masculí i Femení) 

 

1. Modalitat Federada  

- És per jugadors que tenen un cert nivell de tennis o que l’han tingut en algun moment, 

també per gent que juga o ha jugat tornejos de tennis federats.  

- Els resultats de la categoria or comptaran pel ranking de la FCT 

- És necessària la Llicència Federativa doncs és un torneig puntuable.  

- Nivells de la modalitat (quadres de màxim 16 participants)  

o Nivell 1. Jugadors/es amb més punts nacionals 

o Nivell 2. Jugadors/es amb menys punts 

o Nivell 3. Nivell 3. Jugadors d'iniciació o sense punts. 
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2. Modalitat Amateur  

- És per jugadors que no han jugat competicions oficials de tennis i que no han jugat a 

tennis o a un nivell inicial.  

- Els resultats no puntuen pel rànquing nacional de la FCT/RFET 

- No és necessària la Llicència Federativa. 

o Nivell 1. Jugadors/es amb més punts del rànquing universitari  

o Nivell 2. Jugadors/es amb menys punts 

Reglament i Proves.  

• Totes dues modalitats es realitzen el mateix dia, horari i seu.  

• Si un jugador disposa de llicència però no té punts nacionals, o té pocs punts, pot 

escollir disputar la prova amateur.   

• Es disputaran o no les diferents proves en funció del nombre d’inscrits. Mínim 4 inscrits. 

• Cada jugador farà un mínim de 2 partits.  

• S’aplicarà el reglament oficial del tennis 

• Tots els partits, a no ser que s’especifiqui el contrari, es jugaran 2 sets a 4 jocs amb tie-

break (a 7 punts) en cas d’empat a 4 jocs i en cas d’empat a 1 set. Es farà punt d'or en el 

40 iguals. 

• Caps de sèrie:  

o Modalitat federada: en base a classificació nacional  

o Modalitat amateur: en base a rànquing Universitari  

• Consolació: Els jugadors /es que perden tenen la opció de jugar el quadre per darrere. 

Aquests partits de la modalitat de consolació es disputen a 1 set a quatre jocs.   

Elaboració dels quadres segons els inscrits 

• Mínim de participants: 4 jugadors  

• Quadres Màxim de 8 jugadors/es.  

 

Dies, Horaris i Durada del Torneig 

Horari de Joc  

- Durada: torneig d’una tarda 

- Horari: de 14 a 20 hores (segons el club seu) 

- Dies: Dissabtes   

 

Rànquing Universitari  

Es crearà el Rànquing Universitari de Tennis, amb dos modalitats diferents.  

1. Rànquing Federat  

2. Rànquing Amateur  

 

- Els punts pel Rànquing Universitari es podran aconseguir disputant tornejos de 

l’UniTennis Tour. El Rànquing Universitari estarà publicat al web de FCT. 
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- Els punts es reparteixen de la forma següent: 
 
 

 Guanyador Finalista Semifinalista 1/4 1/8 

Nivell 1 100 80 60 40 20 

Nivell 2 50 40 30 20 10 

Nivell 3 25 20 15 10 5 
 

Inscripcions:  

- Les proves del circuit estaran publicades a la pàgina web de la FCT.   

- Inscripcions 

 

o Alumnes: Inscripcions a través del jutge àrbitre del Torneig via correu electrònic 

(info@catalunyatennisacademy.com ) i en el Servei d'Esports de la teva 

Universitat si estàs interessat en obtenir crèdits ECTS 

 

o Ex alumnes, PAS i PDI: Inscripcions a través del jutge àrbitre del Torneig via 

correu electrònic (info@catalunyatennisacademy.com ).  

 

- Tancament d’Inscripcions: 10 dies abans de la celebració del torneig  

- Sorteig: dimarts abans de la celebració del torneig.  

- Ordre de joc:  Dimecres abans de la celebració del torneig.  

- Preu d’inscripció:  

o Federada: 15 euros  

o Amateur: 20 euros (15€ + 5€ que inclou l'assegurança de RC) 

- Pagament via transferència bancària, abans del tancament inscripció.  

BANC SABADELL: ES79 0081 0162 1600 0116 3825. 

Unitennis comunicarà al ECU el nº de inscripcions en cada torneig i la vinculació de cadascun 

dels participants amb la seva universitat després del tancament d'inscripcions 

Crèdits ECTS 

Algunes universitats reconeixen aquesta activitat amb crèdits ECTS. Consulta aquesta informació 

al Servei d'Esports de la teva Universitat abans de realitzar la inscripció. 

Gestió i Organització  

Gestió Operativa per part del equip tècnic de Catalunya Tennis Academy: 

info@catalunyatennisacademy.com 

- Director del Circuit: Fèlix Riba  

- Coordinador del Torneig: Edgar Vargas 

- Jutge Àrbitre del Circuit: Julian Sánchez Mateo 

Coordinació i Supervisió: Federació Catalana i ECU.  
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