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ACTA COMISSIÓ TENNIS PLATJA FCT 

Data: 9 de setembre de 2020 

Assistents 

FCT: Alga Gamell, Òscar Mas i Dani Llurba 

Clubs: Victor Martínez (BT Nàutic Masnou), Paco Ruiz (BT Badalona), Carrie 

Romero (BT Barcelona), Marcial Prieto (BT Prat) i Jana Kabichkova (BT 

Torredembarra).  

La reunió es realitza via telemàtica donades les restriccions marcades per 

l’impacte del COVID-19. 

ORDRE DEL DIA 

1.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la reforma dels estatuts de la Comissió 

de Tennis Platja FCT així com informació del procés electoral per a representats 

de jugadors i jugadores. 

Es presenten estatuts reformats per a poder donar cabuda a la Comissió a tots 

els clubs de tennis platja afiliats a la FCT. A més a més, es modifica també la 

composició de la comissió amb l’entrada del Director Esportiu de la FCT. Canvis 

per a invertir en que la pressa de decisions que afectin al Tennis Platja Català 

puguin prendre’s mitjançant el vot d’un equip de treball format per Clubs, 

representants de jugadores i jugadors i Federació Catalana de Tennis. 

Per altra banda, s’informa que els mandats dels representants de jugadors i 

jugadores finalitzen el 30/09/2020 i que durant el mes d’octubre, s’iniciarà procés 

electoral per la nominació de dos nou representants.  

S’aproven per unanimitat les propostes de reforma i procés electoral.  
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2.- Presentació i aprovació, si s’escau, del Reglament del Campionat de 

Catalunya per equips de club. 

Es presenta el Reglament del Campionat de Catalunya de Tennis Platja per 

equips de club 2020. Com a punts destacables en aquesta edició, podran 

participar en el torneig, els jugadors amb llicència de club de tennis platja o de 

clubs de tennis sense activitat de tennis platja. Es dona de termini fins el 30 de 

setembre per a que aquest jugadors/es indiquin a quin club de tennis platja 

volen vincular l’activitat.  

En quant al format, es proposa que el torneig sigui d’un sol dia i que per tant, 

s’ha de limitar el número d’equips participants així com afectar al format de 

puntuació i competició.  

Aprovació per unanimitat de les propostes de canvi per participar en el torneig. 

Pendent aprovació format de competició.  

3.- Presentació i aprovació, si s’escau, de Reglament de nova competició FCT: 

Lliga Catalana de Tenis Platja. 

Es presenta el reglament de la nova competició per equips. Les condicions de 

participació són idèntiques al campionat de Catalunya. 

El format serà Lliga  i es celebrarà entre els mesos de novembre i maig. Depenent 

dels equips inscrits, es jugarà a una volta o a dos. 

També és proposa categoria S18 

S’aprova per unanimitat la Lliga a l’espera de definir si serà en format mixt o per 

categoria masculina i femenina.  

4.- Gestió circuit català mentre estiguem en alerta sanitària.  

La FCT posa a disposició dels clubs la instal·lació de Vall Hebron per a organitzar 

proves, en el cas que no sigui possible que ho facin en la seva platja habitual. Es 

treballarà possible confecció de calendari.  
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5.- Convocatòria i participació en torneig promocional de la Selecció Catalana 

de Tenis Platja. 

Es presenta a la Comissió la possibilitat d’organitzar un torneig / exhibició de la 

selecció catalana de tennis platja durant el ITF Ciutat de Barcelona. El rival seria 

l’equip de la “resta del món”, format per jugadors internacionals participants del 

ITF. El criteri de convocatòria, seria el dels 4 primers jugadors/es del rànquing  ITF.  

Donat que per COVID-19, el TICB 2020 ha quedat cancel·lat, s’estudiarà com i 

quan poder implementar aquesta nova iniciativa.  

 

6.-Informació Procés electoral RFET i incidència sobre el tenis platja. 

S’informa a la comissió de les eleccions a la RFET així com del procés i 

afectacions en el tennis platja.   

 


