
   
 

REGLAMENT CIRCUIT JUVENIL D’OBERTS HEAD 2021 

 

A.  ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

El CIRCUIT JUVENIL D’OBERTS HEAD es regirà per les Regles del Tennis, el present 

reglament i, subsidiàriament, pel reglament Tècnic de la Real Federació 

Espanyola de Tenis (RFET) i la normativa de la Federació Internacional de Tennis 

(ITF). 

 

Pel fet de validar la seva inscripció, tots els jugadors accepten i se sotmeten a 

aquest Reglament. 

 

L’organització del Circuit JUVENIL D’OBERTS HEAD depèn de la FCT, essent 

responsabilitat dels clubs integrants del circuit l’organització pròpia de la seva 

prova corresponent. 

Informació i Consentiment referent a les Dades Personals. 

 

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia de drets 

personals, les dades facilitades passaran a formar part de la base de dades de 

la FCT amb la finalitat de registrar la vostra inscripció i participació a l’activitat, 

i poder oferir correctament el nostre servei. Amb la vostra inscripció, autoritzeu 

expressament la FCT pel tractament amb la finalitat indicada de les dades que 

es recullen. 

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un 

escrit a la FCT, fct@fctennis.cat 

 

En el cas dels menors, l’acceptació és pel pare/mare/tutor que cursa la 

inscripció i dona dret a la Federació Catalana de Tennis a captar imatges en 

les quals intervingui el menor assenyalat anteriorment en el marc de les 

activitats i/o competicions organitzades per l’entitat i a la seva difusió per a 

qualsevol mitjà i suport elaborat per la Federació. A títol indicatiu, aquesta 

autorització inclou pàgina web, xarxes socials, vídeos promocionals, premsa 

escrita o digital, newsletter, cartells o catàlegs entre d’altres. 

 

La FCT podrà fer ús d’aquestes imatges únicament en referència a la promoció 

o difusió d’activitats o serveis relacionats amb la Federació. 

En cap cas la FCT podrà cedir les imatges a tercers sense l’autorització expressa 

de l’interessat o el seu representant. 
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B.   GENERAL 

 

1. Circuit Juvenil HEAD 

El Circuit Juvenil d’Oberts HEAD és una sèrie de competicions individuals 

d’àmbit estatal, on qualsevol jugador/a amb llicència federativa homologada 

per la RFET pot disputar aquests tornejos. Totes les proves que integrin aquesta 

competició es regiran per aquest reglament. 

Els clubs podran sol·licitar l’organització d’alguna prova a la FCT. Un cop 

atorgades, el club organitzador serà l’encarregat de la gestió integral del 

torneig. 

 

2. Comitè de Competició  

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

 

3. Jutge Àrbitre 

Cada club organitzador nomenarà el jutge àrbitre que haurà d’estar 

degudament titulat, afiliat a l’organització arbitral i comptar amb l’aprovació 

del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCT. 

Tots els jutges àrbitres de les diferents proves del CIRCUIT HEAD hauran 

d’elaborar els quadres i ordres de joc a través del portal de competició de la 

FCT. Els resultats hauran d’estar actualitzats no més tard de les 24 hores del final 

de cada jornada de competició. 

El jutge àrbitre haurà d’estar present a les instal·lacions on es disputi el torneig 

des d’una hora abans del començament dels partits fins a la completa 

finalització d’aquests. Haurà de vetllar pel compliment del reglament i les 

normes de comportament. 

En cas que el Jutge àrbitre necessiti recolzar-se en la figura d’un adjunt, aquest 

haurà d’estar degudament titulat. 

 

4. Jutges de Cadira 

Es recomana arbitrar totes les finals de cadascuna de les proves. En cas de ser 

arbitrades, els jutges de cadira hauran d’estar en possessió de la titulació 

corresponent i afiliat a l’organització de la FCT. Les finals de tots els Màsters 

provincials i el Màster de final d’any seran arbitrades. 

 

 



   
5. Proves 

Tots els tornejos del Circuit Juvenil Head tindran les categories Benjamí, Aleví, 

Infantil, Cadet i Júnior. Si ho desitgen, també podran fer les categories Absolut, 

Sènior +35 i Sènior +45. Només caldrà avisar la FCT perquè doni d’alta aquestes 

proves esmentades. Un/a jugador/a podrà jugar un màxim de 2 categories per 

torneig i un partit per categoria d’individuals per jornada de competició. 

(excepte en casos de força major). 

L’organització de les proves de consolació dependrà exclusivament del club 

organitzador, excepte en categoria benjamí que serà obligatòria.  

Hi ha un límit de 32 inscrits per pista disponible de torneig.  

 

6. Pilotes 

La pilota oficial del CIRCUIT HEAD és Head. A la categoria Benjamí, la pilota 

oficial és la pilota “Punt VERD” de Head. Qualsevol prova que es faci amb una 

altra marca de pilotes serà anul·lada i els seus resultats no seran oficials a 

efectes de la Classificació Nacional. 

Es lliuraran tres pilotes per partit, que podran ser usades fins a dos partits si el seu 

estat és òptim. Les pilotes seran noves a partir de la ronda de semifinals. 

 

7. Sistema de joc 

A la categoria Benjamí es disputaran dos sets a 4 jocs amb joc decisiu en tots 

dos sets. En cas d’empat a 1 set, es disputarà un súper tie-break a 10 punts. 

A les categories Aleví i Infantil es disputaran dos sets amb joc decisiu en tots ells. 

En cas d’empat a 1 set, es disputarà un súper tie-break a 10 punts. 

A les categories Cadet i Junior es disputaran els partits al millor de tres sets amb 

joc decisiu en tots ells. 

 

8. Ordre de joc 

a. L’ordre de joc haurà d’estar publicat al portal de competició de 

la FCT el dimecres anterior a l’inici de la competició. L’hora límit per 

publicar-lo serà les 18:00 h, sempre que sigui competició de caps 

de setmana. 

b. El portal de competició de la FCT és l’únic mitjà oficial per a 

publicar els quadres i ordres de joc. 

c. Els jugadors tindran fins al dimarts, a les 20:00 h, per presentar al 

jutge àrbitre les observacions que creguin convenients de cara a 



   
la confecció de l’ordre de joc del següent cap de setmana. En 

cap cas, una observació és una obligació a complir per part del 

jutge àrbitre. 

d. Els ordres de joc hauran d’estar confeccionats respectant 3 

condicions:  

i. Mínim d’1 hora entre partits 

ii. Màxim d’un “a continuació” 

iii. S’haurà de donar prioritat als següents campionats: 

1. Campionat de Catalunya individual de la mateixa 

categoria. 

2. Campionat de Catalunya per equips de la mateixa 

categoria. 

3. Lliga Catalana de la mateixa categoria. 

Els tennistes que es vegin afectats per coincidències horàries amb aquestes 

competicions esmentades hauran de comunicar-ho al jutge àrbitre durant els 

dies establerts per fer les peticions. En cas de ser així, el Jutge àrbitre haurà de 

respectar els horaris dels tornejos prioritaris. 

 

9. Incompareixences 

El jugador haurà d’estar preparat per jugar com a màxim 15 minuts després de 

l’hora assenyalada per començar el seu partit. Si un jugador no es presenta, 

haurà d’aportar la documentació acreditativa de la incompareixença 48 

hores després de la mateixa. El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de 

la FCT podrà excloure un jugador del següent torneig o circuit per reiterades 

incompareixences no justificades. 

 

C. INSCRIPCIONS 

 

1. Inscripcions INDIVIDUALS a les proves 

 

Les inscripcions són obertes a tots/es els/les tennistes amb llicència federativa 

en vigor i homologada per la RFET. 

La inscripció s’haurà de realitzar a través de la plataforma de competició de la 

FCT abans del dilluns anterior a l’inici de la prova a les 23:59 hores. Per a la 

temporada 2021, el club organitzador podrà establir un altre dia i/o hora de 

tancament.  



   
D. REALITZACIÓ DEL SORTEIG 

 

El jutge àrbitre designat pel club organitzador realitzarà tots els sortejos a través 

de la plataforma.  

Quan la inscripció en una determinada categoria i sexe sigui superior a 32 

jugadors/es, aquests/es es dividiran en 2 quadres (quadre 1 i quadre 2). La 

distribució del nombre de jugadors/es al quadre 1 o 2 serà a criteri del jutge 

àrbitre, però amb un mínim de 8 jugadors/es en el quadre 1. 

Des de l’organització de la prova es potenciarà una competició per nivells amb 

quadre 1, 2 i, fins i tot, 3 o 4, sempre segons rànquing i que no alteri el 

desenvolupament natural del torneig. 

Es podran atorgar places de WC des de l’organització per als participants que 

vulguin jugar un quadre superior al que li pertoqui al seu rànquing. El nombre de 

WC disponibles es determinarà segons el nombre de participants per quadre.  

 

1. Caps de sèrie 

Totes les proves se sortejaran seguint el sistema de caps de sèrie tenint en 

compte la darrera classificació nacional publicada. 

 

E. PROVES  

 

Totes les proves tindran els mateixos preus que detallem a continuació: 

 

1. Preus d’inscripció a les proves: 

 

a. Categoria Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior:  20 € 

b. Categoria Absolut, Sènior +35 i Sènior +45: 25 € 

 

Segons quina sigui la situació sanitària i les restriccions vigents després de 

l’estiu, la FCT es plantejarà organitzar algun tipus de Màster. En cas de dur-se a 

terme, per a poder participar en el màster, els jugadors/es hauran d’haver 

disputat un mínim de 3 proves. 

 

 

 



   
1. Puntuació: 

Es farà un rànquing del Circuit que tindrà les puntuacions següents: 

Categories juvenils: 

 

PUNTUACIÓ PER CADA TORNEIG DEL CIRCUIT JUVENIL HEAD 

     

Ronda Quadre 1 Quadre 2 Quadre 3 Quadre 4 

Guanyador/a 100 50 15 5 

Final 80 30 8 3 

Semifinals 60 20 5 2 

1/4 40 10 3 1 

1/8 20 5 1 0 

 

 

En cas d’empat a punts entre jugadors/es a la classificació final, se seguirà el 

següent ordre de prioritats: 

 

1. Jugador que hagi assolit les rondes més elevades en qualsevol de les 

proves del CIRCUIT HEAD. Sempre prioritzant el quadre 1 sobre el quadre 

2 i així successivament. Per exemple, en cas d’empat a punts, una 

persona que tingui com a millor resultat els vuitens de final al quadre 1, 

aquesta tindrà prioritat davant una altra persona que tingui com a millor 

resultat unes semifinals del quadre 2 (ambdós sumen 20 punts). 

2. Sorteig entre els jugadors implicats 

 

Si un jugador o jugadora perd per un WO no justificat en qualsevol de les proves 

del CIRCUIT HEAD, perdrà automàticament el dret de sumar els punts del Circuit 

que li correspondrien per la ronda assolida. 

 

 


