
 
 
 
 

CAMPIONAT SOCIAL DE TENNIS 2023 

102º Campionat Social de tennis 

NORMATIVA I REGLAMENT 

Inscripció i Participació: 

➢ La inscripció ha de realitzar-se mitjançant la web del club: 

https://www.rctb1899.es/es/inscripcions. Per qualsevol dubte o incidència, 

es pot contactar amb Atenció al Soci o amb el jutge àrbitre de la 

competició. 

➢ Les/Els participants hauran d’estar en possessió de la llicència federativa 

per l’any 2023, en cas contrari el Club procedirà a la seva tramitació. Es 

pot consultar aquí. 

➢ Serà imprescindible que el jugador/a consti com a registrat en el portal 

web de la FCT, havent donat el consentiment al Club per tal de gestionar-

li les inscripcions. Es pot realitzar el registre aquí. 

➢ La participació està subjecta a les modalitats de Soci/a actiu/va i 

associat/da, al corrent de pagament de les quotes socials. 

➢ La participació serà d’un màxim de 5 proves per fase. 

➢ La categoria vindrà determinada per l’edat a complir pel jugador/a al 2023. 

➢ Els quadres hauran de contar amb una inscripció mínima de 4 jugadors/es 

o parelles 

➢ La inscripció de les proves juvenils es realitzarà per defecte als alumnes 

de la Escola de Tenis, mitjançant els seus responsables. 

➢ Els campions de les proves masculines +35, +40, +45, +50, +55 i +60, i 

les campiones de les proves femenines +40, +50 i +60, podran 

representar al RCTB-1899 en alguna de les competicions CTC de l’any 

2023 o 2024. 

Preus: 

-1a prova: 10,00€ 

-Proves addicionals: 6,00€ 

*Quotes federatives no incloses en el preu per prova. A les proves individuals s’inclourà 

al preu la quota federativa de 9€ indicada per la FCT, per tal de que el torneig sigui 

puntuable pel rànking nacional. 

 

Jutge àrbitre proves Sènior: 

Manel Pérez, Telèfon: 648 530 144, e-mail: mperez@rctb1899.es 

 

Jutge àrbitre proves Juvenils: 

Jordi Mallafré, Telèfon: 638 568 052, e-mail: jmallafre@rctb1899.es 

https://www.rctb1899.es/es/inscripcions
https://portal.fctennis.cat/app/clasificacion/regional
https://portal.fctennis.cat/app/registro
mailto:mperez@rctb1899.es
mailto:jmallafre@rctb1899.es


 
 
 
 

 

Quadres de competició i ordre de joc: 

1. S’establirà un ordre de joc a cada ronda dels quadres indicant el dia i hora de 

joc per la disputa de la eliminatòria. Des de un inici tots els jugadors podran 

saber quin dia es jugarà cada ronda dels quadres. Si per algun motiu una de 

les parts no pot jugar el dia proposat, haurà de notificar la situació al jutge 

àrbitre i posteriorment contactar amb el rival per sol·licitar un canvi de dia 

i hora de joc. Si el rival no accepta el canvi, la data i hora del partit serà la 

indicada pel jutge àrbitre en un inici. Si el rival accepta el canvi s’actuarà 

segons els següents supòsits: 

-Si es decideix avançar la  data del partit: S’haurà de notificar la nova data 

i hora al jutge àrbitre, qui confirmarà per reservar la pista. Si per qualsevol 

motiu no es pot disputar el partit, seguirà tenint efecte la data i hora inicial 

proposada per l’organització. 

-Si es decideix modificar l’hora del partit el mateix dia de joc: S’haurà de 

notificar la nova hora de joc al jutge àrbitre, qui confirmarà la reserva de la 

pista. En cas de que no hi hagi disponibilitat de pistes, seguirà vigent l’hora 

inicial proposada. 

-Si es decideix endarrerir la data del partit: S’haurà de notificar la nova 

data i hora al jutge àrbitre, qui confirmarà la reserva de la pista. Es podrà 

disputar el partit fins el dia anterior a la data programada pel següent partit. 

Si per qualsevol motiu no es pot disputar el partit, s’aplicarà un WO 

Justificat al jugador/a que hagi sol·licitat en primer lloc el canvi de data. 

-Si no es pot disputar el partit el dia assenyalat per causes 

meteorològiques: El jutge àrbitre es posarà en contacte amb els jugadors 

per programar el partit per un dia i hora propera a la data inicial proposada. 

2. Els quadres de competició, així com tota la informació relativa al campionat, 

es publicarà i s’actualitzarà als expositors del club, així com a la web del RCTB-

1899. 

3. A l’inici de la competició el jutge àrbitre facilitarà el quadre amb l’ordre de joc 

als jugadors, també recordarà les dates de disputa dels partits programades en 

un inici. 

4. Serà responsabilitat de cada jugador/a complir amb els dies i horaris de joc 

establerts. Pel bon funcionament de la competició i per respecte als participants.  

5. Per qualsevol informació, els interessats hauran de dirigir-se amb prou 

antelació al jutge àrbitre. El jutge àrbitre i la Comissió Esportiva resoldran totes 

les qüestions relatives a la competició i les seves decisions seran definitives. 

 



 
 
 
 

6. Totes les finals de les proves s’hauran de jugar en la data establerta a la 

normativa (1a fase: 18-19 de març  - 2a fase: 18-19 de novembre). Al acabar, 

s’enviaran els quadres a la FCT per tal de comptabilitzar els punts per al següent 

rànking. 

7. El format de joc de les proves serà el mateix que els anys anteriors. Els partits 

de les proves absolutes individuals, -30 i de 0-4 punts, es jugaran al millor de 3 

sets amb tie-break a cada set. A la resta de proves individuals un Match Tie-

break a 10 punts substituirà aquest tercer set en cas d’empat a sets.  

Totes les proves de dobles es jugaran a dos sets i un Match Tie-break a 10 punts 

en cas d’empat a sets. També, a les proves de dobles es jugarà amb el sistema 

de punt d’or al 40 iguals. 

Els partits de les proves juvenils es jugaran a dos sets i un Match Tie-break a 10 

punts en cas d’empat a sets. 

 

Proves: 

Tennis 1a fase (del 23 de gener al 19 de març, tancament d’inscripcions el 

19 de gener a les 21 h. Sorteig 20 de gener a les 12 h). 

Proves Sènior 

Individual -30 masculí Individual -30 femení 

Individual +30 masculí Individual +30 femení 

Individual +40 masculí Individual + 50 femení 

Individual +50 masculí Individual +70 femení 

Individual +60 masculí Individual +80 femení 

Individual +70 masculí Dobles Absolut femení 

Individual +80 masculí Dobles 0-4 femení 

Dobles Absolut masculí Dobles +40 femení 

Dobles 0-4 masculí Dobles +60 femení 

Dobles +45 masculí Dobles +70 femení 

Dobles +55 masculí Dobles+80 femení 

Dobles +65 masculí Dobles mixtes absolut 

Dobles+75 masculí  

Dobles +85 masculí  

Proves Juvenils 

Individual Benjamí masculí (A,B i C) Individual Benjamí femení (A,B i C) 

Individual Aleví masculí (A,B i C) Individual Aleví femení (A,B i C) 

Individual Junior masculí Individual Junior femení 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tennis 2a fase (Del 25 de setembre al 19 de novembre. Tancament 

d’inscripcions el 20 de setembre a les 21 h. Sorteig 22 de setembre a les 12 

h). 

Proves Sènior 

Individual absolut masculí Individual absolut femení 

Individual 0-4 masculí Individual 0-4 femení 

Individual +45 masculí Individual +40 femení 

Individual+55 masculí Individual +60 femení 

Individual +65 masculí Dobles +50 femení 

Individual +75 masculí Dobles mixtes + 40 

Individual +85 masculí  

Dobles +40 masculí  

Dobles +50 masculí  

Dobles +60 masculí  

Dobles +70 masculí  

Dobles +80 masculí  

Proves Juvenils 

Individual Infantil masculí (A i B) Individual Infantil femení (A i B) 

Individual Cadet masculí (A,B i C) Individual Cadet femení (A i B) 
 

 


