
REGLAMENT DE LA LLIGA COMARCAL DE CATALUNYA D’EQUIPS DE 
CLUBS TEMPORADA 2012-2013 

 
 

1.  Denominació. 
Aquesta Competició es denominarà Lliga Comarcal de Catalunya d’Equips de Club . 

2.  Clubs Participants. 
Podran participar en aquesta competició tots els equips representatius de Clubs afiliats a la FCT. 

Cadascun dels Clubs participants podrà presentar més d’un equip en cada categoria de Competició. 

3.  Grups de Comarques. 
El Comitè de Competició, en el  cas de  comarques amb poca densitat de Clubs o  inscripció, podrà agrupar‐ne 
dues, o més, per proximitat geogràfica. Cas que un Club no desitgi  ser  inclòs en un grup amb equips d’altres 
comarques caldrà que ho notifiqui al moment de fer la inscripció. (Vegeu model de full d’inscripció) 

4.  Regles i Reglament 
La Competició es disputarà d’acord amb el present Reglament, els Reglaments dels Campionats de Catalunya, 
els Reglaments Tècnics de  la FCT  i  la RFET,  les Regles del Tennis aprovades per  la  ITF  i, subsidiàriament, pels 
Reglaments de la ITF. 

Pel  fet  d’enviar  la  seva  inscripció  tots  els  Clubs  i membres  dels  equips,  inclòs  el  capità,  accepten  el  present 
Reglament. 

5.  Comitè de Competició. 
La Competició es disputarà sota la supervisió del Comitè de Competició de la FCT. 

La tasca del Comitè de Competició consistirà en: 

a)  Nomenar el Jutge Àrbitre de la Competició. 
b)  Decidir sobre les apel∙lacions o disputes sorgides entre els equips participants en la Competició. 
c)  Determinar quines eliminatòries 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 eliminatòria 
d’acord amb els ideals de la Competició. 

d)  Refusar la inscripció d’un equip si, en la seva opinió, la participació pot perjudicar el desenvolupament de la 
Competició. 

e) Qualsevol altra tasca que li atribueixi el present Reglament. 
 

Cap  decisió  podrà  ser  presa  pel  Comitè  de  Competició  si  no  hi  són  presents,  almenys,  la meitat  dels  seus 
membres i la decisió es pren per majoria. 

6.  Categories 
La competició es disputarà, de forma independent, en les categories especificades en el 7è punt. 



7.  Sistema de Competició. 
Es jugarà de novembre a maig coincidint amb el curs escolar. 

La Competició constarà de dues fases: 

Fase Inicial 
Es disputarà pel sistema de lliga. Cada grup estarà format per un mínim de 5 equips. La competició es jugarà a 1 o 
2 voltes en funció del número d’equips del grup. Cada equip disputarà un mínim de 8 partits. 

Fase Final. 
En finalitzar la fase inicial es disputarà la fase final pel sistema d’eliminatòries. 

Aquesta enfrontarà els campions de cada grup pel sistema d’eliminatòries sense caps de sèrie. El campió serà el 
Campió de la Lliga Comarcal de Catalunya . 

Categories Juvenils. 

Per a  les categories  juvenils (excepte els benjamins on no hi ha  límit) s’estableix una  limitació en  la classificació 
dels  jugadors  que  poden  formar  part  de  cadascun  dels  equips.  Els  jugadors  amb  una  classificació  superior  a 
l’establerta seran exclosos automàticament dels equips. 

Un jugador només podrà jugar a la seva categoria i a la superior. Per poder jugar la categoria absoluta caldrà ser, 
com a mínim, cadet 

Aleví Masculí: Màxim Tercera Categoria Grup 5 

Aleví Femení: Màxim Tercera Categoria Grup 6 

Infantil Masculí: Màxim Tercera Categoria Grup 6 

Infantil Femení: Màxim Tercera Categoria Grup 7 

Cadet Masculí: Màxim Tercera Categoria Grup 7 

Cadet Femení: Màxim Tercera Categoria Grup 8 

Junior Masculí: Màxim Tercera Categoria Grup 8 

Junior Femení: Màxim Tercera Categoria Grup 9 

 

En cada eliminatòria es disputaran el número de partits d’acord amb els següents quadres: 

Categoria  Masculins  Femenins 

Benjamí  4 individuals i 1 doble    3 individuals i 1 doble 
Aleví  4 individuals i 1 doble           3 individuals i 1 doble 
Infantil  4 individuals i 1 doble           3 individuals i 1 doble 
Cadet  4 individuals i 1 doble           3 individuals i 1 doble 
Júnior 
Absolut 

4 individuals i 1 doble          
4 individuals i 1 doble          

3 individuals i 1 doble 
3 individuals i 1 doble 

Sènior+30   4 individuals i 1 doble           3 individuals i 1 doble 
Sènior+40  4 individuals i 1 doble           3 individuals i 1 doble 
Sènior+50  4 individuals i 1 doble        3 individuals i 1 doble 
Sènior+60  1 individual i 2 dobles          1 individual i 2 dobles 
Sènior+70  1 individual i 2 dobles          1 individual i 2 dobles 
 
Les eliminatòries es disputaran en un mínim de 2 pistes. 

Els partits individuals es disputaran de forma correlativa començant pels darrers jugadors fins que es completi el 
número de partits previst (Ex. 4‐3‐2‐1) 



Entre els partits d’individuals i els de dobles hi haurà un descans màxim de 30 minuts 

Els partits de dobles es disputaran simultàniament. 

Tots els partits es disputaran a dos sets amb un  joc decisiu de desempat a 10 punts en cas d’un set  iguals. Els 
partits  individuals  es  jugaran  amb  el  sistema  tradicional  i  els  de  dobles  sense  avantatges.  El  joc  decisiu  de 
desempat en categoria benjamí serà a 7 punts.  

8.  Jugadors 
Podrà  formar part de  l’equip d’un Club qualsevol  jugador amb  llicència  federativa en vigor per aquell Club que 
compleixi els requisits d’edat establerts. Cada equip podrà comptar amb un màxim de 20 jugadors. La categoria 
del jugador serà la corresponent a l’any 2013. 

9.  Tancament d’inscripció i nominació de jugadors 
El Comitè de Competició de la FCT establirà les dates de tancament d’inscripció i del sorteig. 

Cada  Club  haurà  de  designar  els  jugadors  que  formen  part  del  seu  equip  al moment  del  tancament  de  la 
inscripció. Després d’aquesta data  s’obrirà un període de  set dies que  s’anunciarà amb el  calendari per afegir 
jugadors que no hagin participat ni estat inscrits en cap altre equip. En cap cas es podrà superar el nombre de 20 
jugadors per equip. 

Un Club podrà inscriure més d’un equip en cada categoria sense tenir en compte la classificació dels jugadors als 
efectes de formar part d’un equip o un altre. 

L’ordre dels  jugadors de cada equip es determinarà en funció de  la classificació nacional de cada  jugador en el 
moment  del  tancament  de  la  inscripció.  En  cas  d’igualtat  el  capità  decidirà  l’ordre,  sense  que  aquest  pugui 
alterar‐se en tota la Competició. 

Cada equip estarà  format per un número de  jugadors no  inferior a quatre  (4). S’haurà de  fer constar  també el 
nom d’un capità. 

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 en  la relació de  l’equip. L’ordre dels 
jugadors designats per jugar es determinarà per la classificació nacional vigent en el moment de tancament de la 
inscripció de la Competició. Cada jugador de la llista s’enfrontarà amb el d’idèntica condició de l’equip contrari. 

Quan un  jugador no hi 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  i els dels  jugadors que  juguin en els  llocs posteriors, tant si s'estan 
disputant els partits com si ja s'han acabat, o bé encara no han començat. Es procedirà de la mateixa manera en 
els partits de dobles; i en cas de no presentació d'un jugador, el seu company no podrà prendre part en cap partit 
de dobles. 

Els  capitans hauran d’intercanviar‐ne  la  composició de  les parelles de dobles  10 minuts abans de  començar a 
disputar‐se els partits. Haurà de  figurar, necessàriament, en el primer doble el  jugador amb millor classificació 
nacional dels designats per jugar. 

Cada parella de dobles s’enfrontarà amb la idèntica condició de l’equip contrari. 



 

10.  Horari de joc. 
Tots el partits es disputaran els dissabtes  i diumenges en  l’horari que determini el Comitè de Competició per a 
cada  categoria.  En  cas  d’acord  entre  capitans  aquest  horari  podrà  ser modificat  prèvia  comunicació  al  Jutge 
Àrbitre de  la Competició. Els capitans podran avançar  la data de disputa de  les eliminatòries  tant  temps com 
vulguin  però  no  retardar‐les més  de  7  dies  des  de  la  data  prevista,  excepte  en  casos  de mal  temps.  Tota 
eliminatòria  no  disputada  en  el  termini  esmentat  serà  considerada  no  jugada  i  s’atorgaran  O  punts  a 
cadascun dels 2 equips. 

 

11.  Puntuació. 
Cada partit guanyat en el decurs d’una eliminatòria suposarà un punt per l’equip guanyador. 

La classificació dels equips en la fase inicial s’establirà tenint en compte el número de partits guanyats per cada 
equip en cadascuna de  les eliminatòries (Ex. Si una eliminatòria acaba amb el resultat de 4‐1  l’equip guanyador 
sumarà 4 punts i el perdedor 1) 

Un partit perdut per  incompareixença suposarà un punt negatiu per  l’equip a qui pertanyi el jugador o jugadors 
no presentats. 

Si un equip es retira una vegada iniciada la competició, totes les eliminatòries jugades així com les no jugades se’l 
considerarà com (O‐O).   No obstant, els partits entre jugadors, de les eliminatòries jugades, si comptabilitzaran 
per la classificació individual del rànking Nacional. 

Es considerarà guanyador de la fase inicial l’equip que acumuli el major número de punts. En cas d’empat entre 
dos equips serà guanyador l’equip que hagi guanyat l’eliminatòria disputada entre els dos. En cas d’empat entre 
dos o més equips serà guanyador l’equip que hagi guanyat un major número de sets i si persistís l’empat un major 
número de jocs. Si tot i això persistís l’empat aquest es resoldrà per sorteig realitzat pel Jutge Àrbitre. 

A efectes de possibles desempats els partits guanyats per incompareixença es consideraran guanyats pel resultat 
de 6‐0, 6‐0. 

En  la  fase  final  serà  guanyador  de  l’eliminatòria  l’equip  amb  un major  número  de  partits  guanyats.  En  cas 
d’empat serà guanyador l’equip que hagi guanyat un major número de sets i si persistís l’empat un major número 
de  jocs. Si  tot  i això persistís  l’empat, aquest es  resoldrà  tenint en compte únicament els  resultats dels partits 
individuals. El mateix criteri s’utilitzarà en cas d’empat a la classificació final de la lligueta entre dos equips. 

 

12.  Pilotes 
L’equip local serà l’encarregat de subministrar les pilotes necessàries per a la disputa de l’eliminatòria. Cada partit 
es jugarà amb 4 pilotes les quals podran ser utilitzades en un màxim de dos partits. 

La  Competició  es  disputarà  amb  pilotes  HEAD  ATP.  (excepte  la  competició  benjamí  que  serà  amb  HEAD 
SILVER). 

13.  Jutge Àrbitre. 
El Jutge Àrbitre haurà d’estar en possessió de la titulació corresponent i en possessió de la llicència d’àrbitre de la 
FCT. 

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 eliminatòries i no podrà participar en la Competició. 



Les decisions del Jutge Àrbitre interpretant les Regles del Tennis seran inapel∙lables. La resta de decisions podran 
apel∙lar‐se davant el Comitè de Competició de la FCT. 

14.  Jutges d’Eliminatòria. 
El Jutge Àrbitre podrà nomenar un Jutge d’Eliminatòria quan les circumstàncies de la Competició ho aconsellin. 

Qualsevol equip participant podrà demanar al Jutge Àrbitre  la presència d’un Jutge d’Eliminatòria quan així ho 
desitgi. La petició s’haurà de fer per escrit amb una antelació mínima de 72 hores a la disputa de l’eliminatòria. En 
aquest darrer cas els honoraris i totes les despeses ocasionades aniran a càrrec de l’equip sol∙licitant. 

15.  Resultats. 
Serà  responsabilitat  del  capità  de  l’equip  guanyador  comunicar  el  resultat  de  l’eliminatòria  a  la  FCT,  un  cop 
finalitzada  la  mateixa.  La  comunicació  haurà  de  ser  via  fax  (934  279  995)  o  correu  electrònic 
(circuit@fctennis.cat) . En tots els casos l’acta de l’eliminatòria s’haurà de trametre a la FCT.  


