
REGLAMENT DEL 

CIRCUIT SÈNIOR FCT 

1. General 

Aquesta Competició es denominarà Circuit Sènior FCT. 
Es composa de diferents proves independents organitzades pels clubs CT Andrés Gimeno i Alt.de Terrassa amb 
l’empresa Go Play Sènior junt amb la Federació Catalana de Tennis. 
En finalitzar el circuit es realitzarà un Màster de final de temporada entre els 8 millors de cada categoria. 
 

2. Participants 

D’ací en endavant, quan s’anomena “jugador” fa referència a ambdós sexes i per tant s’ha d’interpretar també 
com a “jugadora”. 

Podran participar en aquesta competició tots aquells jugadors que estiguin en possessió de la llicència federativa 
en vigor, i que compleixin amb la norma especificada en el punt 5 d’aquest reglament per que fa a la 
categoria/edat. 

Els jugadors que tramitin una nova llicència, hauran de fer les gestions del tràmit 10 dies abans del tancament 
oficial d’inscripció. 

3. 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 de confirmar la seva inscripció, tots els inscrits accepten el present reglament. 

4. Comitè de Competició 

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

La tasca del Comitè de Competició consistirà en: 

a) Aprovar la designació del Jutge Àrbitre de la competició. 
b) Decidir sobre les apel·lacions o disputes sorgides entre els participants en la competició. 
c) Determinar quines proves no poden disputar-se a les pistes d’un determinat club durant un període de 

temps si, en la seva opinió, aquest club ha demostrat que no és capaç d’organitzar una prova d’acord amb 
els ideals de la competició. 

d) Refusar la inscripció d’un jugador si, en la seva opinió, la participació pot perjudicar el desenvolupament de 
la competició. 

e) Qualsevol altra tasca que li atribueixi el present reglament. 
 

Cap decisió podrà ser presa pel Comitè de Competició si no hi són presents, almenys, la meitat dels seus membres 
i la decisió es pren per majoria. 

5. Categories 

Les categories, tant en femení com en masculí i dobles son: 

 +30, +35, +40, +45, +50, +60, +65, +70 i +75 

En cas de no superar els 8 inscrits d’una categoria, l’organització podrà fusionar diversos jugadors inscrits en una 
de sola. 



6. Sistema de Competició 

Els partits es disputaran pel sistema d’eliminatòria amb caps de sèrie o en format de lligueta, en funció del nombre 
d’inscrits. 

Tots els partits es disputaran a dos (2) sets amb Tie Break. En cas d’empat a un (1) set, es jugarà un joc decisiu de 
desempat (Match Tie Break) a deu (10) punts amb diferència de dos (2) punts.  

A cada categoria es disputarà un quadre de fase final i tindrà consolació per tots aquells que perdin el seu primer 
partit. 

Realitzar la prova de dobles serà elecció de cada club organitzador. 

Totes les proves es dividiran en dos categories: Gran Slam i Màster 1000, que donen diferents punts per poder 
optar a disputar el Màster final. (vegeu punt 11) 

De les proves Gran Slam, hi haurà 6 a l’any i seran degudament anunciades com a tals pels clubs i/o organitzadors. 

7. Tancament d’inscripció i nominació de jugadores 

Les inscripcions es faran per escrit, a través de correu electrònic, a cadascun dels organitzadors. 

Les inscripcions es tancaran el dimecres anterior a l’inici de la prova, a les 20 hores. Automàticament després el 
jutge àrbitre publicarà la relació de jugadors acceptats. En aquest moment els jugadors hauran de comprovar que 
la seva inscripció s’hagi realitzar correctament i tindran 24 hores per realitzar qualsevol comentari o reclamació 
envers aquestes llistes. 

El sorteig es realitzarà a partir de les 16 hores del dijous següent al tancament i quedarà publicat al WEB de la 
Federació Catalana i dels organitzadors. L’ordre de joc dels dos primers dies s’haurà de publicar, també, no més 
tard de les 20 hores del divendres posterior al sorteig. 

Si un jugador no és present a l’hora que li correspongui jugar, s’haurà d’aplicar la regla del WO i pedra el seu partit. 
En cas de disputar els dobles ell i la seva parella perdran el seu partit.  

8. Pilotes 

La Competició es disputarà amb HEAD ATP, pilota oficial de la FCT . 

9. Jutge Àrbitre 

Cada organitzador nomenarà un jutge àrbitre per a cada torneig que haurà d’estar en possessió de la titulació 
corresponent i afiliat a l’organització arbitral de la FCT. 

Serà el responsable de la confecció de la relació dels participants i de la realització del sorteig. Haurà d’estar 
present a les instal·lacions on es disputi el torneig des de 30 minuts abans de l’inici del primer partit i fins a la 
finalització del darrer partit. 

Per que fa a la confecció de l’ordre de joc, els jugadors hauran d’especificar les seves necessitats horàries juts al 
moment de fer la seva inscripció. Si no n’especifica s’entendrà que pot adaptar-se a qualsevol horari. 

El fet d’especificar preferències horàries no fa que sigui obligatori pel jutge àrbitre complir-les, encara que haurà 
d’intentar respectar-les, sempre que no afecti al normal funcionament del torneig, ni contradigui el reglament 
general editat per la RFET. 

Les decisions del Jutge Àrbitre interpretant les regles del tennis seran inapel·lables. La resta de decisions podran 
apel·lar-se davant el Comitè de Competició de la FCT. 

 

10. Màster CUP 

Els participants aniran acumulant punts de forma individual a cada prova que participin. 

Els 8 millors de cada categoria es classificaran per disputar el Màster. 

Cas que un jugador es classifiques en més d’una prova haurà d’escollir només una per disputar. En aquest cas, o 
per incompareixença, el jugador serà substituït pel primer reserva confirmat. 



Per poder participar al Màsters s’haurà d’haver jugat un mínim de 5 proves del Circuit Sènior FCT 

 

 

10. Puntuació del Circuit  

Totes les proves del Circuit donen punts, sota el següent barem: 

 

PUNTUACIÓ TORNEJOS GRAND SLAM 

     Ronda 64 32 16 8 

Guanyador 200 120 72 36 

Finalista 120 72 36 18 

Semifinalista 72 36 18 9 

Quart-finalista 36 18 9 4 

1/8 18 9 4   

1/16 9 4     

1/32 4       

     

     PUNTUACIÓ TORNEJOS MASTER 1000 

     Ronda 64 32 16 8 

Guanyador 120 72 36 18 

Finalista 72 36 18 9 

Semifinalista 36 18 9 4 

Quart-finalista 18 9 4 2 

1/8 9 4 2   

1/16 4 2     

1/32 2       

     

     PUNTUACIÓ ROUND ROBIN 
 

     Ronda 6 5 4 
 Guanyador 18 18 18 
 Finalista 9 9 9 
 3er / 4art 4 4 4 
 5è /6è 2 2   
  

Els wo justificats, puntuaran 0 punts, cas que el jugador no hagi disputat cap encontre. Cas que si n’hagi de 
disputat se li sumaran els punts que li corresponguin fins aquell moment. 

Els wo NO justificats, tindran una penalització de -5 punts. Cas d’acumular més d’un wo no justificat, no es retirarà 
del Circuit, però perdrà tota opció de disputar el Màster CUP. 


