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REGLAMENT DE COMPETICIÓ DEL CIRCUIT eTENNIS 2018-2019 

 

GENERALS 

El circuit eTennis 2018-2019 es celebrarà en modalitat presencial i en categoria OPEN, és a dir, 

tots els jugadors seran al mateix quadre de competició, no hi haurà distincions d’ edat, gènere, 

ni per diferència de capacitats. 

Estarà format per un circuit de 4 campionats, on les seus es definiran en funció de les 

possibilitats de la Federació Catalana de Tennis (FCT) i de l’organització, i que preferentment 

tindran ubicació a Barcelona i rodalies. 

Les inscripcions seran gratuïtes i s’habilitaran al web del circuit, es podran fer mitjançant un 

formulari o pel correu electrònic que es facilitarà per aquest propòsit i s’obrirà el període 

d’inscripció amb la màxima antelació possible, essent recomanable un mínim de 2 setmanes. En 

el cas de restar places lliures s’ obrirà un període d’inscripció presencial al lloc del campionat. 

 

CONDICIONS DE LES INSCRIPCIONS 

Les inscripcions als campionats es faran en les següents condicions: 

- L’ organització establirà el número de participants segons el nivell de sol·licituds  

d’ inscripcions rebudes pels canals telemàtics, podent limitar-lo per motius d’ espai o 

temps de duració del campionat. 

 

- Les inscripcions telemàtiques es faran segons l’ordre d’ inscripció, però es donarà 

prioritat al TOP 10 del ranking del circuit, per tant la formalització de la inscripció no 

serà efectiva fins que l’ organització confirmi la inscripció al sol·licitant. 

 

- Les inscripcions presencials s’ obriran 30 minuts abans de l’ hora d’ inici del campionat i 

es faran per ordre d’arribada, excepte que abans de començar aquest període 

d’inscripció presencial hi hagi cap jugador que s’ acrediti com integrant del ranking del 

circuit i hi sigui dins del TOP 20 

 

Un cop formalitzades les inscripcions i s’hagi omplert la quota de participants, es procedirà al 

sorteig, a l’ atzar, dels emparellaments. En aquest sorteig es tindran en compte els caps de sèrie 

del circuit de manera que quedaran distribuïts a les diferents branques de les eliminatòries; si el 

número de participants menors de 13 anys fos suficientment representatiu, en el sorteig es faria 

la distribució per tal de tenir-los a tots agrupats en el mateix quadre de les eliminatòries per tal 

d’obtenir el millor jugador infantil, després aquest hauria de mesurar-se amb la resta de 

participants donat que es tracta d’un campionat en modalitat OPEN. 
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QUADRE DE COMPETICIÓ I SISTEMA DE JOC 

El quadre de competició serà en format eliminatòries directes i el seu nivell inicial serà segons 

el número de participants: vuitens de final si són 16 jugadors, setzens de final si són 32 jugadors, 

trenta-dosens de final si són 64 jugadors i així respectivament. 

El sistema de joc  serà a BOF1 (al millor d’ un partit) i les condiciones del partit seran: 

 

- Mode Exhibició  Partit  Jugador 1 vs Jugador 2 

- Es podrà escollir qualsevol jugador dels definits pel joc, no permetent-se l’ús de jugadors 

personalitzats 

- Es permeten tot tipus de combinacions:  

o Dona-Dona, Home-Home, Dona-Home  

 

- El nivell de dificultat serà nivell PROMESA 

- La canxa serà: CLASICO ARENA (Terra Batuda – Calor sec – Altitud Baixa) 

- El partit es jugarà amb les següents regles de joc: 

o 1 SET 

o 6 Jocs 

o Tie Break 

 

- Es permetrà emprar el controlador personal sempre que no es detectin modificacions 

que millorin el rendiment per sobre dels paràmetres normals de joc 

Addicionalment, el partit no podrà excedir dels 30 minuts (excepte la FINAL), de manera que en 

el cas que per demores injustificades o per altres raons alienes a l’ organització, un partit arribi 

als 30 minuts es resoldrà segons el resultat que hi hagi en aquell moment. 

En cas d’ empat, el partit es decidirà pel jugador que guanyi el joc en curs, si encara i així durés 

més de 5 minuts, guanyarà aquell que aconsegueixi una diferència de 2 punts i si no es produís 

aquesta  diferència en un termini de 2 minuts afegits, la decisió es prendrà a l’atzar a cara o creu 

llançant una moneda a l’aire. 

 

Els partits començaran amb el vistiplau de l’ àrbitre de la competició i per poder donar-los per 

finalitzats, els participants hauran d’avisar l’ àrbitre per tal que pugui comprovar el resultat i 

donar pas als següents competidors. 

Qualsevol incidència durant la disputa del partit haurà de ser comunicada a l’ àrbitre que serà el 

responsable de prendre una decisió segons les explicacions donades pels jugadors. 

Si un partit es veiés interromput per raons alienes a l’ organització, es buscarà un espai de temps 

on poder jugar-lo des del principi, reiniciant el partit amb el mateix resultat que hi havia en el 

moment de la interrupció. Si això no fos possible i/o no hi haguessin proves del resultat que hi 

havia abans de l’incident, es procedirà a jugar un Super Tie Break, per tal de decidir el guanyador 

del partit. 
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REGLES I CODI DE CONDUCTA 

Està prohibit etzibar insults, menyspreu, assetjament de qualsevol tipus, conducta inapropiada 

i també l’ ús reiterat de vocabulari groller cap a qualsevol participant, espectador, mitjans de 

comunicació, organització i/o patrocinadors, tant durant la celebració del campionat com durant 

la duració global del circuit. 

Aquest reglament de conducta es mantindrà a tots els àmbits i moments del circuit, tant el 

presencial com l’ online, de manera que si l’ organització obté proves de qualsevol infracció, que 

estigui englobada dins l’ àmbit esportiu del circuit, sigui presencialment, a les xarxes socials, 

fòrums, missatgeries d’ aplicacions mòbils o qualsevol mitjà, podrà imposar la sanció 

corresponent segons la gravetat de la infracció. 

Per una qüestió d’ imatge del circuit quedarà prohibida tota indumentària que tingui imatges i/o 

missatges inapropiats dins la celebració d’ un acte esportiu, reservant-se l’ organització la 

potestat de  sol·licitar el canvi d’ indumentària i en el cas de negativa per part del participant 

poder imposar la sanció corresponent o fins i tot cancel·lar la seva inscripció donant pas a un 

altre competidor. 

El circuit d’ eTennis espera la màxima esportivitat i joc net per part de tots els seus participants, 

tant en els terrenys de joc com fora d’ ells, és per això que les infraccions, tot i que siguin en 

àmbits privats podran ser objecte de sanció esportiva. 

 

TIPOLOGIA DE FALTES I SANCIONS 

Les sancions a aplicar per incórrer en diferents faltes, són com segueixen: 

 Una falta LLEU serà objecte d’ advertència  

 Una falta GREU serà objecte de desqualificació del campionat en curs 

 Una falta MOLT GREU serà objecte d’ expulsió del circuit 

La reiteració d’ un nivell de falta serà presa com haver comès una falta de nivell superior, de 

manera que, la reincidència en una FALTA LLEU serà considerada com una FALTA GREU; la 

reincidència en una FALTA GREU serà considerada com una FALTA MOLT GREU. Tant és així que 

si un participant té una sanció per FALTA GREU i fa una falta LLEU rebrà una advertència però si 

torna a cometre una FALTA LLEU es considerarà que la seva actitud és de FALTA MOT GREU i es 

procedirà a l’ expulsió de l’ infractor. 

 

Les faltes GREUS seran acumulatives durant tot el circuit a diferència de les faltes LLEUS que es 

reiniciaran en cada campionat (excepte que siguin faltes comeses fora de l’ àmbit presencial, 

motiu que podria suposar la seva acumulació) 

La qualificació i imposició de sancions seran competència exclusiva de l’organització i seran 

fermes des del moment de la seva imposició, sense que hi càpiga recurs ni apel·lació respecte 

les mateixes, de manera que seran efectives de manera immediata pel participant infractor. 
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RANKING DEL CIRCUIT 

S’emprarà el sistema de punts ATP dels GRAND SLAMS, de manera que cadascun dels 4 

campionats sumaran a cada jugador els punts corresponents a la seva classificació obtinguda, 

d’acord amb la següent taula: 

Guanyador 2.000 punts 

Finalista 1.200 punts 

Semifinalista 720 punts 

Quarts de final 360 punts 

R16 180 punts 

R32 90 punts 

R64 45 punts 

R128 10 punts 
 

 

CESSIÓ DE DRETS D’ IMATGE 

Tot jugador que s’ inscribeix al circuit cedeix de manera gratuïta a la FCT, a la Fundació STEP by 

STEP i a Kirol Arima com organitzadors del circuit de competició, el dret d’ ús de la seva imatge, 

àlies de joc i nom i cognoms. Aquest dret d’ ús serà per la promoció de la competició, publicació 

de notícies i històric del circuit. Els organitzadors podran distribuir les imatges i/o videos tan en 

mitjans propis com externs, garantint sempre l’ ús responsable de la imatge de tots els 

participants i de la pròpia competició. 

Els jugadors menors d’ edat hauran d’acompanyar la seva inscripció juntament amb un 

document de consentiment, que serà facilitat per l’ organització, signat pel tutor legal, fotocòpia 

del DNI i telèfon de contacte del mateix. 

La falsificació del document de consentiment per part de qualsevol participant suposarà la seva 

immediata expulsió del circuit. 

 

PREMIS 

La dotació de premis als campionats no estarà formada per premis en efectiu. Els premis que es 

donaran seran productes, normalment associats als patrocinadors del circuit, i que es donaran 

a conèixer amb antelació a la celebració de cada campionat. 

Els premis es donaran a la finalització de cada campionat en curs, i tindran caràcter promocional 

i publicitari, restant totalment prohibida la seva utilització, tant per l’ organització com pels 

premiats, amb finalitat comercial lucrativa. 
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JURISDICCIÓ 

L’organització tindrà la responsabilitat absoluta i exclusiva del desenvolupament del circuit 

d’eTennis 2018-2019, de manera que serà competència seva la confecció de les normes 

d’aplicació al mateix, així com en el seu cas, la seva interpretació. 

Les decisions de l’ organització seran inapel·lables i no admetran rèplica per part dels 

participants, el que acceptaran si formalitzen la seva inscripció als campionats del circuit. 


