
       

ACTE DE LA REUNIÓ DE TÈCNICS DE LA DELEGACIÓ GIRONINA 
TEMP. 2018/19 

Lloc: CT GIRONA 

Dia: dijous, 4 octubre, 10’30h fins 14h 

Assistents: Gemma Peris i Aleix Xicars (Geieg), Sergi Torrent (CT Girona), Marta 

Sanchez i Topi Lluch (CT La Bisbal), Xevi Garcia (CN Olot), Xavi Bosch i Ramon 

Sanromà (CT Llafranc), Rafa Lopez (CT L’Escala), Jordi Sala (CT Blanes), Ferran Sala 

(CT Banyoles), Gerard Caballero (CT Salt), Francoise Perpere (CT Piper’s), Enric 

Ramirez (CT DAro), Dario Perez (Torremirona), Tino Garcia (CT Tino), Iñaki Morello 

(CT Sant Celoni), Oscar Mas (Director Esportiu FCT), Jordi Cuscó (Competició FCT) i 

David Canudas (FCT Tècnic Girona)  

Temes plantejats: 

1. Presentació Portal FCT  

2. Lliga Catalana Sènior 2018/19 

3. Lliga Catalana Juvenil 2018/19 

4. Preguntes i propostes 

   

Desenvolupament de la reunió́: 

1. Jordi Cuscó presenta pas a pas totes les funcions de la nova plataforma de la 

Federació Catalana de Tennis. 

Per començar, tant  en l'àmbit de  jugador o jugadora com de club, el primer 

pas és registrar-se. És important omplir tota la informació del registre. En els casos 

dels participants, un número de  telèfon  és obligatori.  Pròximament  sortirà una 

aplicació on el jugador o jugadora rebrà tota la informació i notificacions al moment 

sobre el torneig que està disputant. 

Cada participant s'ha d'apuntar personalment des del seu perfil de la 

plataforma. Pròximament, hi haurà l'opció que des del perfil propi del club, es podrà 

realitzar inscripcions massives. Si el club gestiona les inscripcions dels seus jugadors, 

també serà responsable de fer l'abonament total de les inscripcions. 



Des de l per f i l de l c lub, també podràs comprovar qu ins jugador 

jugadores estan inscrits en un torneig determinat i alertar a aquells que faltin sobre 

la data límit d’inscripció. 

Seguim per l’àrea de gestió de campionats del club. La primera novetat és l’obligació 

de l’abonament online durant el procès d’inscripció. El club organitzador no haurà de 

preocupar-se de la gestió d’aquestes inscripcions. Després de la primera ronda, la 

Federació retornarà els diners que li pertoquen al club, amb els cànons ja calculats i 

enviats a la RFET.  

Dos idees importants més sobre el tema de les inscripcions són: Un cop el participant 

surt dins del quadre del torneig, no es retorna els diners d’aquesta, encara que sigui 

WO justificat. Es podrà retornar els diners sempre que no s’hagi publicat el quadre 

principal.  

Per últim, sobre el tema d’inscripcions, des del perfil del jugador o jugadora, després 

de realitzar el pagament via online, et surt PENDENT en referència al seu estatus en 

el campionat. Aquest PENDENT, no vol dir que hi hagi problemes en l’abonament. Vol 

dir que fins que el jutge àrbitre no dóna l’Ok per sortejar els quadres (falta 

d’inscripció, ajornament del torneig, etc…) no sortirà la paraula INSCRIT.  

Sobre el tema de les llicències, es podrà sol·licitar una llicència nova via plataforma. 

Aquesta sol·licitud arriba Serveis Centrals, i un cop donen l’OK, automàticament ja 

pot competir. El procès és molt més ràpid. Recordem també, després de ser aprovada 

per Junta Directiva, a partir de la temporada 2019/20 la llicència passarà a ser d’ 

Octubre a Setembre.  

2. Oscar Mas i David Canudas presenten les novetats de la lliga Catalana Sènior i 

Absolut per aquesta nova temporada.  

Abans de tot, es recomana llegir el reglament complet de la lliga. És important 

recordar els punts un a un per evitar conflictes durant la temporada.  

Les principals novetats aquest any són: 

- Noves dates en el calendari només a la zona de Girona: Absolut i +40 (d’Octubre a 

Gener) i +30 i +50 (de Gener a Abril). La categoria Absolut Femení seguirà el 

calendari natural (d’Octubre a Abril)  Les fases finals es disputaran totes a partir 

del mes de maig.  



- El guanyador de l’eliminatòria sumarà tres punts i el perdedor sumarà un punt. No 

se sumen els partits guanyats. És obligatori disputar el dobles. Si no es juga, es 

perd l’eliminatòria. 

- S’obriran dues finestres per incloure jugadors i jugadores als equips i actualitzar el 

rànquing dels participants. Aquestes dues finestres seran al Gener i abans d’iniciar-

se la fase final) 

- A l’hora de fer la inscripció, els equips A i B són independents. Pots posar jugadors 

amb rànquings superiors a l’equip B, però un cop inscrits, no els pots fer jugar a 

l’equip A ni viceversa.  

3. Oscar Mas i David Canudas presenten les novetats de la lliga Catalana Juvenil per 

aquesta nova temporada.  

Les principals novetats aquest any són: 

- S’obriran dues finestres per incloure jugadors i jugadores als equips i actualitzar el 

rànquing dels participants. Aquestes dues finestres seran al Gener i abans d’iniciar-

se la fase final) 

- Els benjamins juguen a 4 jocs per set amb supetiebreak al tercer set. Obligatori 

pilotes HEAD del punt verd.  

- En categories juvenils, es manté la suma de punts per partit guanyat durant 

l’eliminatòria. S’estudiarà aplicar el nou format (Victòria 3 punts/ Derrota 1 punt) 

de cara a la temporada vinent.  

- A l’hora de fer la inscripció, és obligatori que els 4 millors jugadors amb rànquing 

del club, juguin a l’equip A. Durant la temporada, es podrà passar jugadors de 

l‘equip B a l’equip A, i de l’equip C al equip A o B. Però no es pot inscriure al 

mateix jugador als dos equips. Tampoc, un jugador del B o del C, podrà jugar 

durant un mateix cap de setmana dues eliminatòries amb dos equips diferents.  

Agraint l’assistència a tots els clubs participants es tanca la reunió́ a les 14 hores. 

DAVID CANUDAS    

4 OCTUBRE 2018 


