Organitzador: Federació Catalana de Tennis.
Data: octubre 2022 fins març 2023
Localització: Clubs
FUNCIONAMENT GENERAL
a. Categories
1. Absolut
b. Divisions
L’FCT formarà les divisions de 8 equips amb un màxim de 7 jornades a una sola volta.
Cas que en la darrera divisió haguessin menys equips es valorarà fer-ne dues voltes.
En tots els casos, la participació és exclusiva per a equips de clubs de tennis o tennis
platja que estiguin afiliats a la Federació Catalana de Tennis, i als jugadors que disposin
de llicència federativa en vigor homologada per l’RFET. Cada club podrà presentar tants
equips com vulgui i no hi haurà límit d’equips d’un mateix club a la mateixa divisió.
Hi haurà també el format d’ascensos i descensos. El primer equip classificat d’una divisió
(excepte la primera) pujarà directament i el segon disputarà la promoció amb el penúltim
equip classificat de la divisió superior. L’últim equip classificat baixarà a la següent divisió
que hagi disputat.
En cas que en posteriors lligues no es presentin tots els equips d’una divisió:
D’entre tots els equips de la divisió posterior, s’agafaran aquells que tinguin millor
classificació. Si el perdedor de la promoció és l’equip de la divisió superior, aquest i el
darrer classificat de la divisió baixaran a la divisió inferior.
A la lliga 2022-23, a l’hora de designar els equips que formin part de cada divisió, es
tindrà en compte la classificació de l’RFET dels sis (6) millors els jugadors i jugadores
inscrits i el nombre d’equips inscrits. A partir de la lliga 2023-24, les divisions vindran
determinades per la classificació de la lliga anterior.
c. Format
La competició entre clubs es disputarà en format lliga tots contra tots en cadascuna de
les divisions.
Es disputarà una Fase Final per cadascuna de les divisions disputades a la fase inicial.

d. Inscripció i composició dels equips
L’FCT és l’autoritat competent per a les inscripcions d’aquest esdeveniment.
Els clubs són els responsables de la inscripció i nominació dels seus equips i els seus
components han de tenir la llicència federativa en vigor pel club que representen.
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S’admetrà la inscripció de jugadors i jugadores que tinguin llicència per un club de tennis
(no de tennis platja) que no tingui activitat de tennis platja i que, prèviament i en el
període establert per la federació fins al 30 de setembre, hagi designat amb quin club
de tennis platja vol participar durant tota la temporada en les diferents competicions per
equips que es puguin organitzar.
Els jugadors i jugadores que tinguin llicència independent no podran participar en la lliga.
Cada equip haurà de comptar amb un mínim de 6 jugadors/es.
Per a poder participar en una eliminatòria, l’equip ha de presentar, com a mínim,
•

4 jugadors o 4 jugadores “in situ” i disponibles per jugar.

Cada club haurà de designar els jugadors/es que formen part del seu equip en el moment
del tancament de la inscripció. final Al mes de gener, s’obrirà un període per fer
incorporacions als equips. Aquest nous jugadors mantindran la classificació que ostentin
en el moment de la seva incorporació a l’equip.
L’ordre dels jugadors/es de cada equip es determinarà en funció de la classificació
nacional de cada jugador/a en el moment del tancament de la inscripció. En cas que dos
o més jugadors/es tinguin els mateixos punts, el capità decidirà l’ordre, que només es
podrà modificar durant la finestra permesa per incloure nous membres als equips. Un
cop modificat l’equip, s’haurà de seguir el nou ordre marcat.
Abans de començar a disputar-se l’eliminatòria, cada capità haurà de lliurar al capità de
l’equip contrari la relació de jugadors que prendran part en l’eliminatòria, els quals
hauran de figurar a la relació de l’equip. En cap cas es podrà repetir parella durant una
eliminatòria. A més, el capità de cada equip haurà d’ensenyar a l’altre capità les llicències
en format “e-llicència” (que s’han de baixar des de l’APP FCT, fotografia inclosa, o en
format paper juntament amb el DNI) dels jugadors seleccionats per jugar, i viceversa.
Cada parella de la llista s’enfrontarà amb la que indica l’ordre joc del present reglament.
Si l’ordre dels jugadors/es és correcte, però aquests per error s’enfronten a un contrari
diferent a l’establert, es mantindran els partits com a disputats.
Quan un jugador no sigui present a l'hora que li correspongui jugar, s'haurà d'aplicar la
regla del WO. Un cop adjudicat un WO, l'equip perdrà aquest punt.

e. Capitans/es (no cal que sigui jugador/a de l’equip):
Cada club cal que designi un capità o capitana major d'edat per a cada equip,
el nom i els cognoms del qual hauran d’anar acompanyats del número de
llicència de l’any en curs i el número de telèfon.
El capità, capitana o qui faci les seves funcions és l'únic que podrà adreçarse al jutge àrbitre o al Comitè de Competició de l’FCT en cas de produir-se
alguna reclamació.

Federació Catalana de Tennis. Passeig de la Vall d’Hebrón, 196 (08035) Barcelona
Telf. 93 428 53 53 www.fctennis.cat NIF Q5855014F
Inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 01424

Cada club podrà designar un subcapità/ana per a cada equip que assumirà
les funcions del capità/ana. En absència de tots dos, actuarà de capità el
primer/a jugador/a, en la seva absència el segon, i així successivament. El
subcapità/ana també ha de fer constar el número de llicència de jugador.
L’FCT no admetrà la inscripció de cap capità sense llicència federativa en
vigor.
El capità/ana és responsable de la comunicació entre l’organització i/o l’FCT i
el seu equip. El capità/ana ha d’informar als seus jugadors/es de la informació
que es doni durant la reunió de capitans.
El capità/ana és el responsable de la conducta dels membres de seu equip,
incloent la puntualitat dels equips quan donin començament els partits.
Durant cada jornada de la lliga, només el capità de l’equip pot estar assegut
al banc de l'equip i pot comunicar-se amb els jugadors que competeixen en
1 partit.

f. Desenvolupament de la competició: Lliga Regular
La primera fase de la competició serà en format de lliga i donarà inici el cap de setmana
15-16 d’octubre.
Els equips masculins i femenins competiran de forma independent, de manera que no hi
haurà dobles mixtos, i cada club podrà presentar els equips que vulgui tant en la
competició masculina com femenina.
Cada jornada de la lliga regular comptarà amb 3 torns de 2 partits, tant en la prova
masculina com en la femenina.

Els partits que es disputaran en el següent ordre:
Torn 1:
•

jug.1 i Jug.4 Vs Jug.2 i Jug.3

•

jug.2 i Jug.3 Vs Jug.1 i Jug.4
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Torn 2:

•

jug.1 i Jug.3 Vs Jug.1 i Jug.3

•

jug.2 i Jug.4 Vs Jug.2 i Jug.4

Torn 3:
•

jug.1 i Jug.2 Vs Jug.1 i Jug.2

•

jug.3 i Jug.4 Vs Jug.3 i Jug.4

Els equips podran confeccionar el llistat de jugadors/es de cada torn i jugaran el partit
que els correspongui, segons l’ordre de classificació dels 4 participants. No es podrà
repetir parella durant l’eliminatòria.
És obligatori disputar tots els partits, independentment si l’eliminatòria ja està decidida.
Els partits es jugaran a dos sets a 6 jocs amb Tie Break en cas d’empat a 6 i un Match
Tie Break a 10 punts amb diferència de 2 en cas d’empat a 1 set en substitució del tercer
set.

g. Puntuació
A totes les eliminatòries, a l’equip guanyador se li atorgaran tres (3) punts, dos (2) punts
per a cada equip en cas d’empat i un (1) punt a l’equip perdedor.
En cas que un equip no es presenti a l’eliminatòria, aquest perdrà per WO i li
suposarà -1 punt a la classificació. En aquesta ocasió, l’eliminatòria ja no es
podrà recuperar.
Si un equip es retira una vegada iniciada la competició, totes les eliminatòries jugades,
així com les no jugades, es consideraran com (0-0), exceptuant les divisions en què
s’hagin disputat 2/3 parts de les jornades programades. En cas d’haver
sobrepassat les 2/3 parts, es posaria WO a les jornades posteriors. No obstant,
els partits entre jugadors de les eliminatòries jugades sí comptabilitzaran per a la
classificació nacional.
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Es considerarà guanyador de la fase inicial l’equip que acumuli el major nombre de punts.
En cas d’empat entre dos o més equips, se seguirà el següent procediment per desfer
l’empat, considerant únicament els enfrontaments entre els equips empatats:
1. Equip amb major nombre de punts.
2. Equip amb major nombre de partits guanyats.
3. Equip amb major nombre de sets guanyats.
4. Equip amb major nombre de jocs guanyats.
5. Sorteig
Quan els equips empatats siguin més de 2 i persistís l’empat després de l’aplicació
d’algun dels punts anteriors, es repetirà el mateix procediment únicament amb els equips
que continuïn empatats fins a desfer l’empat.
A efectes de possibles desempats, els partits guanyats per incompareixença es
consideraran 60 60 i en casos de retirades de jugadors en partits ja començats, tots els
jocs que restessin per jugar es comptabilitzaran al guanyador del partit.
h. Resultats
El capità de l’equip local haurà de confeccionar l’acta abans de 48 hores posterior a la
disputa de la jornada i enviar-la per correu electrònic a arbitratge@fctennis.cat.

i. Obtenció punts
La Lliga Catalana de Tennis Platja atorgarà punts per a la classificació nacional, amb els
criteris indicats en el reglament de l’RFET.

j. Seu i Dia i hora de joc
Els clubs hauran de notificar a l’FCT la seu on disputaran els seus partits. En el cas que
els clubs no disposin d’instal·lació privada i hagin de disputar la lliga en un espai públic
a la platja, hauran de presentar els permisos municipals pertinents a l’FCT. Un cop
conegudes les seus, l’FCT realitzarà el sorteig de les jornades i designarà la data de
celebració de les mateixes, que serà en diumenge. Els capitans dels dos equips implicats
en les jornades podran pactar canvis de dates, sempre comunicant-ho al jutge àrbitre i
al capità contrari. En tot cas, totes les jornades s’hauran de disputar en el termini màxim
de 15 dies de la data inicial prevista.
Si passats aquests 15 dies l’FCT no ha rebut cap resultat o notificació d’ajornament
consensuat, marcarà d’ofici 0 a 0 com a resultat final, sense possibilitat de recuperació.
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k. Jutge àrbitre
El jutge àrbitre serà designat per l’FCT i serà únic per a tota la competició. No serà
necessària la seva presència en els partits de la fase inicial. Tot i això, podrà presentarse de manera aleatòria a presenciar la disputa de qualsevol jornada. El jutge àrbitre serà
el responsable de la confecció de la relació dels equips participants i de la realització del
sorteig. Haurà d’estar localitzable durant el transcurs de les jornades i no podrà
participar en la competició. Les decisions del jutge àrbitre interpretant les regles del
tennis platja seran inapel·lables. La resta de decisions podran apel·lar-se davant el
Comitè de Competició de l’FCT.

l. Pilotes
La pilota Oficial per aquesta competició és HEAD TIP Orange.
L’equip local serà l’encarregat de subministrar-les a cada jornada.
m. Desenvolupament de la competició: Fase Final
La fase final de la competició serà en format quadres classificatoris per a cada divisió.
Els enfrontaments del quadre final seran segons la classificació dels equips a la primera
fase.
Els partits del quadre classificatori (quarts, semis i finals), es disputaran en una sola seu
i els dies 25 i 26 de març. Dissabte els quarts i diumenge les semifinals i les finals.
Qualsevol club que hagi participat podrà demanar ser la seu de les eliminatòries finals,
cas que no se presenti cap la seu serà la instal·lació del CEM Vall d’Hebron.

La fase final es jugarà al millor de tres partits.
•

jug.1 i Jug.3 Vs Jug.1 i Jug.3

•

jug.2 i Jug.4 Vs Jug.2 i Jug.4

Cas d’empat a 1 punt, es disputarà un tercer partit on els integrats de la parella seran
de lliure elecció per part del capità/ana.
Els equips podran confeccionar el llistat de jugadors/es de cada torn, i jugaran el partit
que els correspongui, segons l’ordre de classificació dels participants.
No és obligatori disputar tots els partits, en el cas que l’eliminatòria estigui decidida.
Els partits es jugaran a dos sets a 6 jocs amb Tie Break en cas d’empat a 6 i un Match
Tie Break a 10 punts amb diferència de 2 en cas d’empat a 1 set en substitució del tercer
set.
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