
  

 
CAMPIONAT SOCIAL DE TENNIS 2019-20 

99è Campionat Social de Tennis 

 
 

NORMATIVA I REGLAMENT 

 
 

Inscripció i Participació: 
 

➢ La inscripció ha de fer-se mitjançant el web del Club: www.rctb1899.es , Zona Soci, Inscripcions, 

(accedint a l’espai personal amb el nº de DNI i la contrasenya) o bé presencialment a Control de 
Pistes o la Secretaria del Club.  Per a qualsevol dubte o incidència, poden contactar amb atenció al 

Soci o amb l’àrbitre de la competició). 
➢ Els participants de la modalitat de Tennis hauran d’estar en possessió de la Llicència Federativa, en 

el seu defecte el Club procedirà a la seva tramitació. Es pot consultar aquí. 

➢ Només en el cas de la modalitat de Tennis, serà imprescindible que el jugador/a consti com a registrat 
al portal web de la FCT havent donat el consentiment que el Club pugui gestionar-li les inscripcions. 

Es pot realitzar el registre aquí. 
➢ La participació està subjecta a les modalitats de Soci Actiu i Associat, al corrent de pagament de les 

quotes socials. 
➢ La participació serà d’un màxim de 5 proves. 

➢ La categoria vindrà determinada per l’edat del jugador/a en el 2020. 

➢ Els quadres hauran de comptar amb una inscripció mínima de 4 jugadors/parelles. 
➢ La inscripció de les proves juvenils es realitzarà per defecte, als alumnes de l’Escola de Tennis, 

mitjançant els seus responsables tècnics. 
 

 

 
Preus: 

 
1a prova:    6,00€* 

Proves addicionals: 2,00€* 
 
*Quotes federatives no incloses en el preu. El seu import pot consultar-se a la pàgina web de la FCT www.fctennis.cat  

 
 

 
Quadres de competició i ordre de joc: 

 
➢ S’establirà a cada ronda dels quadres un ordre de joc preferent per a la disputa de l’eliminatòria.  

➢ Els quadres de competició, així com tota la informació relativa al campionat, es publicaran i 

s’actualitzaran en els plafons del Club, així com en el web de l’RCTB-1899.  
➢ Serà responsabilitat de cada jugador/a complir amb els horaris de joc establerts. Per al bon 

funcionament de la competició i per respecte als participants, s’aplicaran amb rigor les normes de 
puntualitat (W.O als 15 minuts de retard). 

➢ Per a qualsevol modificació, els interessats hauran de dirigir-se amb antelació suficient al Jutge 

Àrbitre de la competició (veure a sota), qui facilitarà, sempre que sigui possible, una alternativa. 
➢ El Jutge Àrbitre resoldrà totes les qüestions relatives a la competició i les seves decisions seran 

definitives. 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.rctb1899.es/
https://portal.fctennis.cat/app/clasificacion/regional
https://portal.fctennis.cat/app/registro
http://www.fctennis.cat/


  

Proves: 
 

➢ Tennis Fase 1 (del 18 de novembre al 15 de març, tancament d’inscripcions el 13 de novembre). 

 
Individual -30 masculí   Individual -30 femení    

Individual +30 masculí    Individual +40 femení  
Individual +45 masculí   Individual +50 masculí 

Individual +60 masculí   Dobles  absolut masculí    

Dobles absolut femení    Dobles absolut 0-4 masculí   
Dobles +30 femení   Dobles +40 femení 

Dobles +60 masculí   Dobles mixtes +40    
Dobles absolut 0-4 femení  Individual absolut masculí   

Individual absolut femení   Individual absolut 0-4 masculí    
Individual absolut 0-4 femení  Individual +30 femení  

Individual +50 femení   Dobles +50 femení 

Individual +55 masculí   Individual +65 masculí   
Individual +70 masculí   Dobles +35 masculí 

Dobles +45 masculí   Dobles +50 masculí 
Dobles +55 masculí   Dobles +65 masculí   

Dobles absolut mixt 

  
Individual benjamí masculí  Individual benjamí femení 

Individual infantil masculí  Individual infantil femení 
Individual aleví masculí   Individual aleví femení    

Individual cadet masculí  Individual cadet femení  
Individual júnior masculí  Individual júnior femení  

 

 
 

Jutges Àrbitres: 
 

➢ Tennis  

Jordi Mallafré, Telèfon: 638 568 052, E-mail: jmallafre@rctb1899.es 
➢ Tennis proves juvenils:  

Eric Domenech, Telèfon: 600 950 516 E-mail: edomenech@rctb1899.es  
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