REGLAMENT CIRCUIT EXPRESS PERE MASIP 2019
1. ÀMBIT D’APLICACIÓ
1.1. El Circuit Express Pere Masip es disputarà d’acord amb el present
Reglament de la Federació Catalana de Tennis (FCT) i pel Reglament de la
Reial Federació Espanyola de Tennis (RFET). En tota la competició s’aplicarà
el Codi de Conducta de la RFET.
Pel fet d’enviar la inscripció, tots els clubs i jugadors accepten aquest
Reglament.

2. GENERAL
2.1. El Circuit Express Pere Masip es comprèn d’una sèrie de proves
independents que es disputaran als Clubs i instal·lacions segons el calendari
del mateix.
2.2. La Competició es disputarà sota la supervisió d’un Comitè de Competició
que podrà rebutjar la inscripció d’un jugador si es considera que la mateixa pot
ser perjudicial pel desenvolupament de la prova.
2.3. Tots els jutges-àrbitres hauran d’estar degudament titulats i en possessió
de la llicència d’àrbitre. Hauran d’estar presents en cada una de les
instal·lacions on es disputi el torneig des de 30 minuts abans al començament
dels partits fins a la completa finalització d’aquests (període en el qual també
podran ser localitzats als telèfons mòbils que faciliti la organització).
2.4. Un jugador només podrà jugar un partit per categoria en jornada de
competició (excepte en casos de força major i veure punt 5 del reglament).
2.5. Totes les proves es disputaran en caps de setmana i festius intersetmanals
preferentment en horaris de migdia i tarda. No obstant, es podran programar
partits en horaris de matí si es considera convenient.
2.6. La pilota oficial serà la que determina la FCT: Head ATP . Les proves de
categoria benjamí es jugaran amb la pilota de punt verd. Es lliuraran 3 pilotes
per partit que podran ser reusades.
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2.7. Tots els partits es disputaran al millor de tres sets amb joc decisiu en tots
ells. La prova benjamí es disputarà a dos sets curts (4 jocs) amb un joc decisiu
de desempat (a 10 punts) en cas d’un set iguals.
2.8. El jugador haurà d’estar llest per jugar com a màxim 15 minuts després de
l’hora assenyalada per començar el partit a no ser que el jutge-àrbitre cregui
oportú esperar més temps.

3. DEFINICIONS
3.1. Els Acceptats Directes seran aquells jugadors inscrits acceptats
directament al Torneig en virtut de la seva classificació nacional i la data de la
seva inscripció. En aquelles proves que s’hagi de limitar el nombre
d’inscripcions es regirà per rigorós ordre d’inscripció.
3.2. Els Wild Cards seran jugadors inclosos al quadre per decisió del Comitè
del Torneig. Els WC que es retirin o siguin desqualificats no podran ser
substituïts per nous WC després que s’hagi realitzat el sorteig.

4. INSCRIPCIONS
4.1. La inscripció s’haurà de realitzar a través del Portal de la FCT fent el
corresponent pagament on-line.
4.2. La inscripció es tancarà el divendres 8 dies abans del dia assenyalat per a
l’inici del torneig a les 23:59h. Un cop feta la inscripció comprovar a la web el
llistat d’inscrits i efectuar, en el seu cas, les reclamacions oportunes abans del
dissabte a les 17h previ al sorteig (diumenge).
4.3. Hi haurà proves que tindran un nombre limitat de jugadors com s’informa a
https://tatenis.com/circuito/sasco-express-pere-masip-2019/
4.4. Les vacants als quadres seran cobertes per jugadors inscrits que no hagin
estat acceptats al Torneig (substituts).
4.5. El preu de la inscripció serà benjamins: 20€ (inclosa quota federativa)
Alevins, infantils, cadets i júniors: 23,50€ (inclosa quota federativa)
Absoluts: 27€ (inclosa quota federativa)
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5. QUADRES I TIMING DEL TORNEIG
Els quadres se sortejaran el diumenge anterior a l’inici de la prova a les 17h
seguint el sistema de caps de sèrie tenint en compte la darrera classificació
nacional publicada. El nombre de quadres de cada categoria variarà en funció
del nombre d’inscrits.
Es publicarà un timing de torneig, on hi figuraran les rondes que es disputaran
cada cap de setmana. L’organització es reserva el dret de modificar aquest
timing.
El Comitè de Competició del Circuit excepcionalment podrà decidir modificar el
timing del torneig si un jugador demostra que està inscrit i juga un torneig
d’àmbit nacional o internacional que el Comitè decideixi que és de primer nivell.
El jugador haurà d’avisar mínim 48h abans del partit programat. En aquests
casos l’organització del Circuit proposarà noves dates i seu pels partits
afectats.
L’organització del Circuit podrà programar dos partits al mateix jugador en la
mateixa jornada de competició per tal de complir el timing de cada torneig,
sempre donant un descans raonable entre la programació dels dos partits.

6. CLASSIFICACIÓ FINAL (MASTER)
El Master del Circuit Express Pere Masip 2019 es disputarà les pistes del David
Lloyd Club Turó amb data d’inici 28-29 de setembre.
Tindran accés al Master els jugadors campions dels tornejos de setembre 2018
a juny 2019; campions de quadre 1 (Master Or) i els campions de quadre 2
(Master Plata). També s’otorgaran 4 places en cada categoria pels jugadors
que tinguin més punts de Race de Valores.
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7. CODI DE CONDUCTA (RACE DE VALORES)
Els Jutges Àrbitres aplicaran el Codi de Conducta posant especial èmfasi en el
comportament dels jugadors. La infracció reiterada del Codi de Conducta podrà
donar lloc a refusar la inscripció d’un jugador durant un període determinat de
temps quan, a instàncies dels Jutges Àrbitres, el Comitè de Competició així ho
determini.
S’aplicarà igualment el Codi de Conducta en cas de comportament antiesportiu
d’entrenadors, pares i/o acompanyants dels jugadors.
Consultar Race de Valores: https://tatenis.com/race-de-valores-tatenis/

8. TIMMING SETMANAL
Dilluns i dimarts (fins a les 13h): es podran realitzar les peticions horàries per
escrit al correu electrònic de cada prova (veure punt 4.1).
Dimecres: es publicaran els ordres de joc a la web de cada prova.
Un cop publicats els ordres de joc, l’organització no canviarà partits. Si un
jugador vol canviar un partit s’haurà de posar d’acord amb el contrincant. En
cas de no existir acord s’haurà de respectar l’ordre de joc publicat.
Dijous i divendres: s’haurà de contactar amb l’organització via el correu
electrònic de cada prova.
Dissabtes i diumenges: els telèfons de cada prova estaran disponibles des de
30 minuts abans del primer partit fins a la seva finalització.
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