
REGLAMENT DE LA LLIGA 2014 

DOBLES FEMENINS +55 

24è. Trofeu Montse Corominas “In Memoriam” 
 
 

1. Denominació. 
Aquesta Competició es denominarà Lliga 2014: Dobles Femenins +55. 24è Trofeu Montse Corominas “In 
Memoriam”. 

2. Clubs Participants. 
Podran participar en aquesta competició tots els equips de clubs Catalunya de l’àrea del Barcelonès. 

Cadascun dels Clubs participants podrà presentar més d’un equip. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Categories 
La competició es disputarà per a la categoria de jugadores sènior +55 

6. Sistema de Competició. 
Es jugarà a llarg del mes de setembre 2014, pel sistema de quadre únic amb consolació 

Les dates seran: 9, 16, 18 i 23 de setembre. 

El Comitè organitzador es reserva el dret de variar el format de joc, en funció del numero d’equips 
inscrits per tal d’encaixar-los dins de les dates previstes 



En cada eliminatòria es disputaran 3 partits de dobles. 

Les eliminatòries es disputaran en un mínim de 2 pistes.  

Tanmateix el club titular de les pistes podrà optar per jugar simultàniament en tres pistes. 

Tots els partits es disputaran a dos (2) sets, amb joc decisiu de partit (a 10 punts) en cas d’arribar al set 
iguals.  

Finals: Les finals del quadre principal i de la consolació, es disputaran a les instal·lacions del RC de Polo 
els dia 23 de setembre. Aquest mateix dia es farà el dinar de lliurament de trofeus. 

7. Jugadores 
Podrà formar part de l’equip d’un club qualsevol jugadora (amb l’edat especificada en el punt 5) amb 
llicència federativa en vigor pel qual competeixi. 

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

Per l’edició d’enguany el tancament serà el proper 7 de juliol i el sorteig es realitzarà a la seu de la 
Federació el dia 15 del mateix mes. 

Cada Club haurà de designar les jugadores que formen part del seu equip al moment del tancament de 
la inscripció. Durant tota la lliga es podran afegir noves jugadores als equips prèvia notificació i 
autorització de la FCT. 

Un Club podrà inscriure més d’un equip sense tenir en compte la classificació de les jugadores als 
efectes de formar part d’un equip o un altre. 

El preu d’inscripció per cada equip serà de 110 euros.  

L’ordre de les jugadores de cada equip es determinarà en funció dels punts de cada jugadora en el 
moment del tancament de la inscripció. En cas d’igualtat la capitana decidirà l’ordre, sense que aquest 
pugui alterar-se en tota la Competició. 

Cada equip estarà format per un número de jugadores no inferior a sis (6) i màxim de 20. 

S’haurà de fer constar també el nom d’una capitana, número de llicència, telèfon i correu electrònic. 

Abans de començar a disputar-se l’eliminatòria cada capitana haurà de lliurar a la capitana de l’equip 
contrari la relació de jugadores que prenen part en l’eliminatòria les quals hauran de figurar en la relació 
de l’equip.  

Si una jugadora no es present a l’hora que li correspongui jugar, s’haurà d’aplicar la regla del WO i 
aquella parella perdrà el seu partit.  

9. Horari de joc. 
Tots el partits es disputaran els dimarts i dijous, a les 10.30 del matí. Les capitanes hauran de 
tenir especial cura en la puntualitat en l’inici dels encontres. 

10. Formació de les parelles. 
L’ordre de cada parella en les eliminatòries vindrà donada per la classificació de la jugadora disponible 
en millor posició en el seu equip. 

Un cop formada la primera parella, la segona lliure millor posicionada serà la que marcarà el segon 
doble. 

El tercer el formaran la dues jugadores lliures i presents (que no hagin jugat ja) en el moment de 
disputar l’encontre. 



11. Pilotes. 
L’equip local serà l’encarregat de subministrar les pilotes necessàries per a la disputa de l’eliminatòria. 
Cada partit es jugarà amb 3 pilotes les quals podran ser utilitzades en un màxim de dos partits. 

La Competició es disputarà amb HEAD ATP que és la pilota oficial de la FCT . 

12. Jutge Àrbitre. 
El Jutge Àrbitre haurà d’estar en possessió de la titulació corresponent i afiliat a l’organització arbitral 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. 

13. Resultats. 
Serà responsabilitat de la capitana de l’equip guanyador comunicar el resultat i l’acta de l’eliminatòria a 
la organització, un cop finalitzada la mateixa. La comunicació haurà de ser via fax, o correu electrònic. 

 


