
 

   

 

 
REGLAMENT 

CIRCUIT PROMESES TARRAGONA  
 
 

A.  ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
El Circuit PROMESES TARRAGONA, 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 es sotmeten a aquest Reglament 
 
La organització del Circuit PROMESES 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 a 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 es 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 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. 
 
 

B.  GENERAL 
 

1. Totes les proves del CIRCUIT seran federades.  
 

2. Aquest Circuit és d’àmbit estatal, inclòs al calendari de competicions federades de la RFET 
 

3. Tots els participants hauran de comptar amb la llicència federativa en vigor. 
 

4. Tots els jugadors/es que perdin el seu primer partit passaran a disputar un quadre de consolació. 
Aquells tennistes que passin la primera ronda per WO i perdin el següent partit, també optaran a 
jugar la consolació. 

 
5. Els clubs seran els responsables de la promoció i la organització de la seva prova del CIRCUIT, així 

com d’assignar un Jutge Àrbitre degudament titulat i afiliat a l’organització arbitral que compti amb 
l’aprovació del Comitè d’àrbitres de la FCT. 
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C.  JUTGE ÀRBITRE 
 

1. Tots els Jutges Àrbitres de les diferents proves del CIRCUIT hauran d’elaborar els quadres i ordres de 
joc a través del portal de competició de la FCT. Els resultats hauran d’estar actualitzats al final de cada 
jornada de competició. 

 

2. L’ordre de joc haurà d’estar publicat, al portal de competició FCT, el dimecres anterior a l’inici de cada 
cap de setmana de competició abans de les 13:00 hores. A la prova que es disputi per Setmana Santa, es 
publicarà l’ordre de joc de la següent jornada, abans de les 18h del dia anterior. 

 

3. El jutge àrbitre haurà d’estar present a les instal·lacions on es disputi la competició des d’una hora 
abans del començament dels partits fins a la completa finalització d’aquests. 

 

4. El Jutge Àrbitre haurà d’estar visible a les pistes de competició i vetllar pel compliment del Reglament i 
les normes de comportament per part de tothom (jugadors, entrenadors, acompanyants...). 

 
5. En cas de que el Jutge Àrbitre necessiti recolzar-se en la figura d’un adjunt, aquest haurà d’estar 
degudament titulat. 
 
6. No es podran jugar partits fora del club a on s’estigui disputant la competició ni en absència del Jutge 
Àrbitre o adjunt. 
 
 

D.  INSCRIPCIONS 
 
1. La inscripció s’haurà de realitzar a través de la plataforma de competició de la FCT.  
 
2. El CIRCUIT albergarà les categories ALEVÍ, INFANTIL i JUVENIL (CADET + JÚNIOR) 
 
3. Per participar a la categoria JUVENIL s’haurà de realitzar la inscripció mitjançant la categoria 
JÚNIOR al portal de competició. 
 
4. Els jugadors/es només es podran inscriure a una sola categoria per torneig. 
 
5. Cap jugador podrà inscriure’s a una categoria superior a la que li correspongui per any de naixement. 
 
6. No serà acceptada cap inscripció de jugadors de categoria BENJAMÍ. 
 
7. El període d’inscripció s’obrirà un mes abans de l’inici de la competició i es tancarà el dilluns anterior a 
l’inici de la mateixa. 
 
8. El preu d’inscripció serà de 16€  
 
9. S’acceptarà un màxim de 32 jugadors per cada pista de competició 
 
10. Podran participar al Circuit PROMESES aquells jugadors/es en què la seva classificació sigui igual o 
inferior a la taula següent: 
 
Ex: en categoria aleví masculí, no podran participar aquells jugadors que estiguin classificats entre la posició 
1 i 4999 del rànquing Nacional. 
 
 

CATEGORIA CLASSIFICACIÓ MASCULINA RFET  CLASSIFICACIÓ FEMENINA RFET 

ALEVÍ 5000 2000 

INFANTIL  4000 1500 

JUVENIL (CADET + JÚNIOR) 3500 1200 



 

   

 
 
E.  SISTEMA DE JOC. 
 
1. La pilota oficial del CIRCUIT serà HEAD TOUR. Qualsevol prova del CIRCUIT 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 ni del propi CIRCUIT. 
 
2. Tots els partits es disputaran al millor de 2 sets (amb Tie-Break) i un SUPER TIE-BREAK de desempat a 
10 punts. 
 
4. Tots el partits es disputaran sense Jutge de Cadira. 
 
5. L’ordre de joc haurà de respectar torns d’una hora i quinze minuts, com a mínim. 
 

  

F.  INCOMPAREIXENCES 

 
El jugador haurà d’estar llest 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, per reiterades incompareixences no justificades, del següent torneig o del 
circuit.  
 
 

G.  ALTRES CONSIDERACIONS. 
 
1. Es podran fer peticions horàries fins el dilluns anterior al cap de setmana de competició. En cap cas les 
peticions suposaran una obligació a complir pel Jutge Àrbitre. 
 
2. Sota cap circumstància es podran ajornar partits programats que suposin l’endarreriment del final 
programat de la competició. Només la organització de la prova es reserva el dret d’endarrerir la competició 
per causes de força major. 
 
3. Els campions i finalistes de totes les proves (quadres principals i consolacions) rebran un trofeu ó distinció 
per part del club organitzador. 
 
 
 

H.  PUNTUACIONS CIRCUIT 
 
 

RONDA QUADRE 1 CONSOLACIÓ 

CAMPIÓ/NA 22 6 

FINAL 12 3 

SEMIFINALS 8 2 

¼ DE FINAL 4 1 

⅛ DE FINAL 2 0 

1/16 DE FINAL 1 0 

 


