DELEGACIÓ GIRONINA DE TENNIS
CIRCUIT GIRONÍ D’OBERTS

MASTERS
REGLAMENT
1.

Denominació.

Aquesta Competició es denominarà MÀSTERS del CIRCUIT GIRONÍ D’OBERTS.

2.

Participants.

Prendran part en aquesta competició 8 jugadors i 8 jugadores, seguint el rànquing que s’anirà actualitzant
a la finalització de cada una de les proves, per part de la Delegació Gironina de Tennis, que formin part
del Circuit Gironí d’Oberts de cada temporada, i que hagin disputat un mínim de 3 tornejos del mateix
Circuit. En concret, estan garantides les places dels 7 primers/es classificats/des del Circuit Gironí
d’Oberts.
La Delegació Gironina de Tennis o el club organitzador disposen d’una plaça d’invitació (W.C.) al quadre
masculí i al femení, que podran fer efectiva, o no, en cas de considerar-ho oportú, cedint la plaça el
jugador/a que ocupi la 8ª posició per punts aconseguits al Circuit.
El jugador/a convidat haurà d’haver disputat com a mínim una proba del Circuit que es tanca.
Tots els jugadors hauran d’estar en possessió de la llicència federativa en vigor.

3.

Seu de joc.

La Delegació Gironina de Tennis atorgarà aquest MÀSTERS cada any a un club gironí, prèvia sol·licitud
i segons cregui convenient en base a la garantia d’organització que s’acrediti.

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’acceptar la seva participació, tots els jugadors/es accepten el present Reglament.

5.

Premis

A més dels trofeus cedits per les diferents institucions, el Màsters del Circuit Gironí de Tennis constarà
d’una dotació econòmica, que es revisarà anualment, i que es repartirà entre els participants de la fase
final del Màsters del Circuit Gironí d’Oberts. La dotació econòmica serà anunciada en la presentació del
Màsters.

6.

Comitè de Competició.

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

7.

Sistema de Competició.

Es jugarà en format de dos dies, aprofitant un cap de setmana.
Tots els jugadors disputaran 3 encontres repartits de la següent manera:
El dissabte matí es disputaran els quarts de final.
El dissabte a la tarda es disputaran les semifinals pel títol i també pel 5è a 8è lloc
El diumenge matí es disputaran les finals i els encontres per decidir les places del 3er al 8è lloc.

Sistema de joc
Els partits del Quadre Oficial es disputaran al millor de tres sets amb joc decisiu en tots ells amb el
sistema tradicional.
Els partits que es disputen entre els que perdin els quarts de final i els que perdin les semifinals, seran al
millor de tres sets amb joc decisiu en els dos primers, i en cas d’empat a un set, es disputarà un joc decisiu
llarg (al millor d’11 punts i no 7).

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 jugador haurà de confirmar la seva participació abans del tancament d’inscripció establert facilitant
les dades que els demani l’organització per elaborar el programa publicitari del Masters.
L’organització elaborarà una llista de reserves per tal de substituir al jugador que o pugui disputar el partit
de quarts de final que dona inici a la competició.
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 sense una justificació acceptada pel Jutge Arbitre de la competició, el jugador
perdrà tots els drets a premi i altres serveis que ofereixi l’organització del Masters (allotjament, etc...)

9.

Horari de joc.

El dissabte es disputaran dues rondes, deixant un mínim de 2 hores entre els dos encontres del mateix
jugador. S’intentarà equlibrar la diferència d’hores entre el 1er i 2on partit dels tots els contrincants per no
donar avantatge a cap.
El diumenge matí es disputaran les finals i la resta d’encontres per les places 3ª a 8ª.

10. Pilotes
La organització proporcionarà les pilotes necessàries per a la disputa dels partits. Cada partit es jugarà
amb 4 pilotes noves.
La Competició es disputarà amb les pilotes oficials de la Federació Catalana de Tennis.

11. Jutge Àrbitre.
El Jutge Àrbitre 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 de jugadors participants i de la realització del sorteig.
Haurà d’estar localitzable durant el transcurs dels encontres i no podrà participar en la Competició.
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.
La organització haurà de garantir l’arbitratge de cadira com a mínim de les semifinals i finals.

