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REGLAMENT DEL CIRCUIT JUVENIL DE LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 2013  

 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
El Circuit Juvenil de la Federació Catalana de Tennis (FCT) es regirà per les Regles del 
Tennis, el present reglament, el Codi de Conducta del Circuit Juvenil, el reglament de 
l’Organització Arbitral de la FCT i, subsidiàriament, pel reglament Tècnic de la Reial Federació 
Espanyola de Tennis (RFET) i la normativa de la Federació Internacional de Tennis (ITF). 
 
B. GENERAL 
1. Circuit Juvenil 
El Circuit Juvenil de la FCT es comprèn d’una sèrie de proves independents i d’un Torneig 
final anomenat Màsters. Es disputaran les categories benjamí, aleví, infantil, cadet i júnior. 
2. Comitè del Circuit Juvenil. 
La Competició es disputarà sota la supervisió del Comitè del Circuit Juvenil integrat en el 
Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCT. 
La tasca del Comitè consistirà en: 

a) Nomenar el Supervisor del Circuit. 
b) Decidir sobre les apel·lacions a les decisions del Supervisor. 
c) Determinar quines proves no poden disputar-se a les pistes d’un determinat Club 

durant un període de temps si, en la seva opinió, aquest Club ha demostrat que no és 
capaç d’organitzar una prova d’acord amb els ideals i normativa del Circuit. 

d) Refusar la inscripció d’un Club si, en la seva opinió, la participació pot perjudicar el 
desenvolupament del Circuit. 

e) Qualsevol altra tasca que li atribueixi el present Reglament. 
3. Supervisor 
La FCT designarà un supervisor que coordinarà les tasques dels jutges àrbitres i vetllarà per 
l’exacta aplicació dels reglaments. Tindrà potestat per resoldre totes les qüestions que es 
produeixin en la interpretació del present reglament. El supervisor, d’acord amb la FCT, 
nomenarà els adjunts que cregui necessaris que el recolzaran en la seva tasca. 
4. Jutge Àrbitre 
Cada Torneig nomenarà un jutge àrbitre que haurà d’estar degudament titulat, en possessió 
de la llicència d’àrbitre FCT i comptar amb l’aprovació del Comitè d’Àrbitres de la FCT. Haurà 
d’estar present a les instal·lacions on es disputi el Torneig des d’una hora abans al 
començament dels partits fins a la completa finalització d’aquests. 
Un cop realitzat el sorteig, i abans que comencin a disputar-se les proves, haurà d’enviar per  
correu electrònic a la FCT els quadres de la competició. 
El Jutge Àrbitre serà el responsable d’enviar per correu electrònic el dijous de la setmana del 
torneig la relació de jugadors que han perdut per WO sense justificar a la FCT i a tots els 
Jutges Àrbitres de la setmana següent. 
Igualment, haurà d’enviar per correu electrònic els resultats amb els models de quadre 
oficials, el dilluns desprès de finalitzar la prova. Els quadres que no siguin enviats en aquest 
termini no es computaran a efectes de la classificació del Circuit.  
5. Jutges de Cadira 
Totes les finals (de tots els quadres) de Torneigs del Circuit Juvenil hauran de ser arbitrades 
per un jutge de cadira en possessió de la titulació corresponent i amb llicència d’àrbitre de la 
FCT. El seu nom haurà de constar en l’informe final del Torneig així com el nombre de partits 
arbitrats. 
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6. Proves 
En cada una de les categories d’edat i sexe es disputarà la corresponent prova d’individuals. 
7. Sistema de Competició 
Les proves es disputaran pel sistema d’eliminatòries amb caps de sèrie. Els jugadors es 
distribuiran d’acord amb allò establert a l’apartat E del present Reglament. Serà obligatòria la 
disputa del quadre 2 en totes aquelles proves amb 32 o més jugadors inscrits. 
8. Inici de les proves 
Tots els torneigs i proves del Circuit començaran en dilluns no autoritzant-se el començament 
en diumenge sota cap circumstància. 
9. Descans entre partits 
Entre un partit i un altre els jugadors disposaran, com a mínim, d’una hora de descans. 
Queda totalment prohibida la disputa per part d’un mateix jugador, de dos partits de la 
mateixa categoria i modalitat en un mateix dia, llevat dels casos de força major (amb la 
consulta prèvia amb el Supervisor de la FCT). El club que no compleixi aquesta norma 
quedarà exclòs del següent calendari del Circuit. 
10. Superfície de les pistes 
Les proves poden jugar-se en pistes de diferent superfície, però no es podrà canviar a partir 
de quarts de final excepte per causes de força major. En superfície de terra, els jugadors 
hauran de passar l’estora per la pista abans de cada partit. 
11. Pilotes 
La pilota oficial del Circuit Juvenil és HEAD ATP. 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 i del Màsters del Circuit. Les proves de benjamins s’hauran de jugar 
amb la pilota HEAD SILVER. 
A les semifinals i finals les pilotes hauran de ser noves i a la resta de partits es podran 
utilitzar com a màxim tres cops. 
 
12. Distribució geogràfica 
A efectes del Circuit Juvenil el territori de la FCT queda dividit en les següents zones: 
- Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà 
- Pla de l’Estany, Gironès, Selva 
- Baix Empordà 
- Conca de Barberà, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès 
- Baix Camp, Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià 
- Comarques de Lleida 
- Barcelonès 
- Baix Llobregat 
- Vallès Occidental 
- Vallès Oriental 
- Alt Penedès, Garraf, Anoia 
- Maresme 
- Bages, Berguedà, Osona i Cerdanya 
Dins de cadascuna d’aquestes zones només es podrà organitzar una prova de la mateixa 
categoria per setmana. Aquest punt no s’aplicarà a tots aquells Clubs que haguessin 
organitzat una prova del Circuit l’any 2012 si mantenen la prova la mateixa setmana que 
l’any anterior.  
13. Sistema de joc 
Tots els partits de les categories aleví, infantil, cadet i júnior es disputaran al millor de tres 
sets amb joc decisiu en tots ells. En categoria benjamí els partits es disputaran a 2 sets amb 
un joc decisiu de desempat a 7 punts en cas d’un set iguals. 
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C. DEFINICIONS 
1. Acceptats directes 
Jugadors inscrits acceptats directament al Torneig en virtut de l’ordre de la seva inscripció. 
2. Wild Cards 
Jugadors inclosos al quadre per decisió del Comitè del Torneig. Els Wild Cards poden ser 
caps de sèrie. Els Wild Cards han de ser nomenats al moment del sorteig. Els Wild Cards que 
es retirin o siguin desqualificats no podran ser substituïts amb nous Wild Cards després que 
s’hagi realitzat el sorteig. Qualsevol vacant haurà de ser omplerta pel següent jugador a la 
llista de jugadors substituts. 
Un Torneig no pot oferir un Wild Card o acceptar la inscripció de qualsevol jugador que hagi 
acceptat un Wild Card o participat en un altre Torneig de la mateixa setmana. 
3. Substituts 
Jugadors no acceptats al Torneig per no haver-se inscrit o per haver-se inscrit un cop la 
inscripció era complerta. Els substituts només podran entrar al quadre de la seva categoria o 
una superior, mai en una inferior. Cas que un substitut hagués de ser cap de sèrie només 
podrà jugar si la seva classificació és inferior a la del jugador substituït.  
 
D. INSCRIPCIONS I HORARIS 
1. Inscripció a les proves individuals 
La inscripció s’haurà de realitzar per correu electrònic o personalment directament al Torneig 
al qual es desitja participar. Els Torneigs les rebran per rigorós ordre d’arribada fins que es 
compleixi el màxim d’inscrits o s’arribi a la data límit d’inscripció. És responsabilitat de cada 
jugador consultar si la inscripció ha arribat correctament a la seva destinació abans de la 
realització del sorteig. No s’acceptarà cap inscripció feta telefònicament. 
Tota inscripció haurà d’anar degudament signada pel jugador o bé pel seu Club, amb 
signatura i segell d’aquest. 
2. Data d’inscripció a les proves individuals. 
La inscripció s’obrirà el dimecres de dues setmanes abans al de la setmana del torneig (12 
dies), a les 9 hores per a les inscripcions fetes personalment i a les 11 hores per a les 
realitzades via correu electrònic, i es tancarà el dimecres anterior a la setmana a la qual es 
disputa el Torneig, a les 16 hores. A continuació el jutge àrbitre elaborarà un llistat de 
jugadors acceptats que podrà ser consultat pels jugadors, a la web del club, personalment o 
via telefònica, fins al moment del sorteig (dijous, 18 hores). Aquest llistat s’haurà d’enviar 
per correu electrònic a la FCT. 
L’ordre de joc per a la primera jornada de competició haurà d’estar publicat com a màxim el 
divendres anterior a les 17 hores. Per a la resta de jornades de competició caldrà publicar-lo, 
com a màxim, el dia anterior a les 17 hores. 
Durant els 5 primers dies d’inscripció (de dimecres a diumenge inclosos) cap jugador no es 
podrà inscriure en més d’una prova individual amb l’objectiu de possibilitar que el màxim de 
jugadors puguin jugar almenys una prova. Cas que un jugador s’inscrigui en més d’una 
prova, la seva inscripció quedarà en llista d’espera fins al dilluns anterior a l’inici del Torneig 
moment a partir del qual serà acceptat a la segona prova sempre i quan hi hagi places 
disponibles. La llista d’espera serà per rigorós ordre d’inscripció. Si el jugador no manifesta, 
de forma expressa i per escrit, el contrari se l’inscriurà a la prova de la seva categoria i se’l 
mantindrà en llista d’espera de la categoria superior. 
Tota inscripció efectuada abans del termini reglamentari serà considerada com a no 
realitzada. 
3. Dues proves per setmana 
Un jugador només pot inscriure’s o competir en una prova de la mateixa categoria. 
Igualment, no pot competir en més de dues proves en una setmana. Si un jugador s’inscriu 
en més de dues proves en una setmana  o en dues proves de la mateixa categoria serà 
penalitzat amb 10 punts de Circuit i perdre tots el punts aconseguits a tots dos quadres, i a 
mès no podrà jugar cap prova del Circuit la setmana següent a aquella en què es detecti la 
infracció. La reincidència en l’incompliment d’aquesta norma comportarà l’eliminació de 



4 

l’infractor del Circuit. Si la duplicitat es descobreix abans  o durant el Torneig serà 
desqualificat de totes les proves on estigui inscrit aquella setmana i sancionat amb 10 punts 
de penalització i se’ls restaran el punts de circuit que hagués aconseguit. 
 
4. Vacants 
a. Substitució de jugadors 
Les vacants als quadres del Torneig seran cobertes per jugadors que no hagin estat 
acceptats al Torneig.  
b. Requisit de signatura per als substituts. 
Els substituts han de presentar-se i signar davant el jutge àrbitre almenys mitja hora abans 
del començament dels partits de la jornada per tal de poder ser escollits com a tals. 
Els substituts han d’estar preparats per jugar 5 minuts després de l’anunci de la vacant. Els 
partits han de començar sense retard després de la selecció del substitut. 
 
5. Preu de la inscripció 
El preu de la inscripció al Torneig serà com a màxim de 12,95 € per una prova i 7,50 € per 
una prova addicional, més la quota federativa (3,05 € benjamí, aleví i infantil i 6,20 € cadet i 
júnior). 
Si un jugador participa en dues proves amb quotes diferents s'haurà d'aplicar la de la 
categoria superior. 
 
6. Horaris dels partits 
No es podrà programar l’inici de cap partit de les categories benjamí, aleví i infantil entre les 
13.30 i les 16 hores. 
 
E. QUADRES 
Quan la inscripció en una determinada categoria i sexe sigui superior a 32 jugadors es 
dividiran els jugadors en 2 quadres (quadre 1 i quadre 2) en funció de la seva classificació. Si 
la inscripció és superior a 87 jugadors es dividiran en 3 quadres (quadres 1, 2 i 3). El numero 
de jugadors per quadre es determinarà en funció dels jugadors inscrits i d’acord amb la 
següent taula: 
 
Jugadors Inscrits Jugadors Quadre 1 Jugadors Quadre 2 Jugadors Quadre 3 
Fins a 31 Tots   
De 32 a 47 16 Resta  
48 a 87 24 Resta  
Més de 87 24 48 Resta 
 
En cap cas el quadre 3 podrà tenir més de 64 jugadors. 
 
Al moment de fer la sol·licitud ( durant la reunió amb els clubs)  de proves el Club 
organitzador indicarà el número de pistes que destina al torneig amb un mínim de 5 partits 
per pista i jornada de competició. Per cada pista podrà acceptar un màxim de 32 jugadors 
sense que aquest número pugui alterar-se en cap cas. 
 
2. Format dels quadres. 
Tots els quadres s’hauran de confeccionar d’acord amb el Reglament Tècnic de la RFET. No 
seran vàlids a efectes de la classificació nacional i la classificació del circuit els quadres que 
no s’hagin realitzat amb la reglamentació vigent. 
 
 
F. REALITZACIÓ DEL SORTEIG 
1. Hora 
El sorteig d’individuals es realitzarà el dijous anterior al començament del Torneig a les 18 
hores. 
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Tots els sorteigs hauran de ser públics i poder ser observats per totes les parts interessades. 
El Supervisor o qualsevol del seus adjunts podran assistir al sorteig si ho consideren oportú. 
La realització del sorteig fora de les hores establertes sense autorització del Supervisor 
comportarà l’anul·lació d’aquest. La petició d’autorització s’haurà d’efectuar per escrit al 
supervisor. 
2. Caps de sèrie 
Totes les proves se sortejaran seguint el sistema de caps de sèrie tenint en compte la 
darrera classificació nacional publicada pel que fa als individuals. 
Si un cap de sèrie es retira abans de publicar l’ordre de joc caldrà substituir-lo seguint el 
procediment establert al Reglament Tècnic de la RFET. 
 
3. Exempts (byes) 
Quan en un Torneig no hi hagi prou jugadors per omplir el quadre, un cop col·locats els caps 
de sèrie, s’adjudicarà un bye a cada cap de sèrie començant pel primer fins a completar el 
número de jugadors requerits. Si són necessaris més byes es distribuiran al llarg de tot el 
quadre de forma proporcional. 
 
G. TORNEIG MÀSTERS 
Els vuit millors jugadors de les categories benjamí, aleví, infantil i cadet es classificaran per 
disputar el Màsters del Circuit. Per poder participar al Màsters un jugador haurà d’haver jugat 
almenys tres proves en la corresponent categoria. Si un jugador es classifiqués per a disputar 
el Màsters en més d’una categoria, haurà d’optar per una d’elles. 
1. Substitució de jugadors 
Les vacants al quadre del Màsters seran cobertes pels jugadors no classificats començant per 
aquell amb un número més alt de punts de Circuit. 
 
H. PUNTS DE CIRCUIT 
1. Distribució de punts 
La fórmula per distribuir els punts del Circuit és la següent: 
 
Quadre 1 
 
 

Ronda C. Catalunya 
Màster Circuit

32 16 8 
Campió 27 18 14 10 
Finalista 19 12 9 5 
Semifinalista 13 8 4 1 
Quartfinalista 7 4 1  
Ronda de 16 3 1   
Ronda de 32 1    

 
 
Quadre 2 
 
 

Ronda 48/64 32 16 8 
Campió 13 9 9 5 
Finalista 9 6 5 3 
Semifinalista 6 4 3 1 
Quartfinalista 4 2 1  
Ronda de 16 2 1   
Ronda de 32 1    

 
 
 



6 

Quadre 3 
 

Ronda 64 32 16 
Campió 9 7 5 
Finalista 7 5 3 
Semifinalista 5 3 2 
Quartfinalista 3 2 1 
Ronda de 16 2 1  
Ronda de 32 1   

 
En els quadres de 4 jugadors s’atorgaran 3 punts al Campió i 1 al Finalista. 
 
2. Desqualificacions 
Un partit guanyat per desqualificació o W.O. comptarà com un partit guanyat a efectes de 
punts de Circuit. 
 
3. Puntuació dels Campionats de Catalunya. 
Els Campionats de Catalunya sub-11, sub-13 i sub-15 puntuaran per a les categories aleví, 
infantil i cadet respectivament. També puntuaran pel Circuit Juvenil els Campionats de 
Catalunya benjamí, aleví, infantil i cadet.  
 


