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CALENDARI COMPETICIÓ FCT 2020

El present document, detalla la programació del les competicions organitzades o coordinades

per la Federació Catalana de Tennis afectades pel Coronavirus SARS CoV-2. Per tant,

competicions no finalitzades o no iniciades durant els mesos de l’afectació.

Les competicions de la FCT no detallades en aquest document, mantenen la data de celebració

inicial prevista.



CAMPIONATS DE CATALUNYA INDIVIDUALS JUVENILS

✓ Campionat de Catalunya Infantil: del 6 al 12 de juliol al CMT Vall Hebron.

✓ Campionat de Catalunya S-11: del 13 al 19 de juliol al GEIEG.

✓ Campionat de Catalunya S-13: del 13 al 19 de juliol al CT Vic.

✓ Campionat de Catalunya Benjamí: del 20 al 26 de juliol al CMT Vall Hebron.

✓ Campionat de Catalunya Cadet: del 20 al 26 de juliol al CT Girona.

✓ Campionat de Catalunya S-15: del 27 de juliol al 2 d’agost al CN Lleida.



CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS JUVENILS

✓ Campionat de Catalunya Aleví: els dies 4, 5, 11 i 12 de juliol.

✓ Campionat de Catalunya Cadet: els dies 4 i 5 de juliol.



CAMPIONATS DE CATALUNYA INDIVIDUALS SÈNIOR

✓ Campionat de Catalunya sènior “0”: Finalització del torneig els dies 8, 9 i 10 d’octubre (només

individuals) al Real Club de Polo de Barcelona.

✓ Campionat de Catalunya sènior “5”: Setmana del 12 al 18 d’octubre (també els dobles) al Real 

Club de Polo de Barcelona.



CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS SÈNIOR

✓ +35 FEMENÍ: Dies 29 i 30 d’agost i 5 i 6 de setembre.

✓ +35 MASCULÍ: Dies 29 d’agost, 5 i 19 de setembre i 3 d’octubre.

✓ +50 MASCULÍ: Dies 29 d’agost, 5 i 19 de setembre i 3 d’octubre.

✓ +65 FEMENÍ: Dies 29 i 30 d’agost i 5 i 6 de setembre.

✓ +65 MASCULÍ: Dies 29 d’agost, 5, 19 de setembre i 3 d’octubre.

✓ +30 MASCULÍ: Dia 11 de juliol FINAL.

✓ +45 MASCULÍ: Dia 25 de juliol FINAL.

✓ +60 MASCULÍ: Dia 18 de juliol FINAL.

✓ +75 MASCULÍ: Dies 4 i 25 d’octubre.



LLIGA CATALANA ABSOLUT I SÈNIOR

La Lliga Catalana Absolut i sènior disputarà les jornades pendents de la primera fase, que determinaran els 

ascensos i descensos, els caps de setmana que detallem a continuació:

✓ El 27 i 28 de juny es disputarà la jornada del 14 i 15 de març.

✓ El 4 i 5 de juliol es disputarà la jornada del 21 i 22 de març.

✓ L’11 i 12 de juliol es disputarà la jornada del 28 i 29 de març.

✓ El 18 i 19 de juliol es disputarà la jornada del 4 i 5 d’abril.

✓ El 25 i 26 de juliol es disputarà la jornada del 18 i 19 d’abril.

Un cop finalitzada aquesta primera fase i donat que no hi ha dates disponibles per a la disputa de la segona 

fase per la celebració al mes de setembre dels Campionats de Catalunya per equips sènior i els Campionats 

d’Espanya sènior, es donarà per finalitzada la Lliga Catalana Absolut i Sènior 2020. Els primers classificats de 

cada grup i divisió, seran considerats Campions de la Lliga Catalana 2019/2020.



LLIGA CATALANA JUVENIL

A la Lliga Catalana Juvenil, es dona per finalitzada la primera fase amb la classificació actual, i es portarà a 

terme la segona fase durant els caps de setmana següents:

SEGONA FASE de la Lliga Catalana Juvenil: 

✓ 29 i 30 d’agost.

✓ Els 4 caps de setmana del mes de setembre.

Un cop finalitzada la segona fase, comunicarem dates i seus per a la celebració de les finals de la Lliga

Catalana Juvenil 2019/2020.



COPA CATALUNYA SÈNIOR

✓ Prova II: del 29 de juny al 4 de juliol al CMT Vall Hebron.

✓ Prova III: del 13 al 18 de juliol al CE Mas Ram.

✓ Prova IV: del 27 de juliol al 2 d’agost al David Lloyd Turó.

✓ Prova V: del 17 al 25 d’agost al CT Vilanova.

✓ Prova VI: del 14 al 19 de setembre al Melich Sports Club.



COPA CATALUNYA JUVENIL

✓ Copa Catalunya Tarragona: 

• PROVA III CST Cunit: Disputa de les finals pendents durant la setmana del 15 al 21 de juny.

• PROVA IV CT Barà: del 15 al 21 de juny.

✓ Copa Catalunya Lleida:

• PROVA II CT Lleida: Disputa dels partits pendents durant la setmana del 22 al 28 de juny.

✓ Copa Catalunya Barcelona:

• PROVA II CE Sanchez-Casal: Disputa dels partits pendents la setmana del 22 al 28 de juny.

✓ Copa Catalunya Girona:

• PROVA II CT Figueres: Disputa dels partits pendents durant la setmana del 15 al 21 de juny.

• PROVA III CT D’Aro: del 22 al 28 de juny.



CIRCUIT ABSOLUT FCT

El Circuit Absolut FCT es reiniciarà la setmana del 22 de juny. Estem treballant per fer proves durant tot el mes 

de juliol i com a novetat davant l’excepcionalitat que estem vivint, també organitzarem proves durant el mes 

d’agost.  


