
 
 

 

A l’atenció del director de l’escola de tennis, 

Em dirigeixo a vostè per informar-li de les característiques de la Lliga del Barcelonès. 

Aquesta competició per equips va iniciar-se la temporada 2001-02 amb una participació 

de 11 clubs de l’àrea del Barcelonès, 43 equips i més de 600 jugadors repartits en les 

categories benjamí, aleví, infantil i juvenil (cadet + junior ), tant femení com masculí. 

Els objectius que ens vàrem plantejar van ser  els següents: 

1. Aconseguir que els jugadors que entrenen pocs dies a la  setmana i que no poden 

accedir a jugar campionats de Catalunya per equips ni Lliga Catalana , tinguin igualment 

l’oportunitat de practicar i conèixer una experiència igual o similar, sense la necessitat 

de realitzar llargs desplaçaments. 

2. Crear una nova lliga en la que els jugadors es puguin iniciar a la competició sense 

l’objectiu de guanyar punts federats , una lliga que doni l’oportunitat als jugadors a 

seguir el seu desenvolupament esportiu guiat pels seus entrenadors d’una manera 

lúdica , formativa i divertida. 

 D’aquesta manera ens trobem davant una lliga, que intenta donar sortida a aquells 

jugadors del club que entrenen poques hores,  limitant  la  classificació  de  participació 

fer-li lliurament dels fulls d’inscripció i la reglamentació de la Lliga del Barcelonès 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A l’atenció del director de l’escola de tennis, 

Em dirigeixo a vostè per fer li lliurement dels fulls d’inscripció de la  XXIIª  Lliga de Tennis 

del Barcelonès.  

Termini de lliurement de les inscripcions 

Fins el divendres 15 d’Octubre. 

A on s’han d’enviar? 

Preguem que ens les envieu  per e-mail  lligadelbarcelones@gmail.com ,d’aquesta 

manera podrem començar a confeccionar els dossiers. Els dossiers seran enviats via e-

mail a tots el clubs participants així com, també ho podreu trobar a la web.  

Inici de la Lliga 

Cap de setmana del 6 i 6 de novembre per categoria infantil masculí i  juvenil masculí i 

femení . I 12 i 13 de novembre per categoria aleví masculí i femení i infantil femení.  

Format de les inscripcions 

Es prega omplenar la inscripció de l’equip o equips a inscriure.  

 

Condicions de participació 

Podrà formar part de l’equip d’un club qualsevol jugador amb o sense llicencia 

federativa en vigor per aquell club, però a partir d’una classificació determinada per 

l’organització (en el cas dels alevins, infantils, i juvenils). El barem i les franges d’edat 

que ubiquen les diferents categories les detallarem a continuació. 
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LLIGA ALEVÍ, INFANTIL, CADET  + JUNIOR (JUVENIL) 

(Barem de participació) 

CATEGORIA ANYS DE NAIXEMENT CLASSIFICACIÓ 

ALEVÍ Masculí 2011-2012 Del nº 6.500 a la resta 

ALEVÍ Femení 2011-2012 Del nº 3.000 a la resta 

INFANTIL Masculí 2009-2010 Del nº 4.500 a la resta 

INFANTIL Femení 2009-2010 Del nº 1.750 a la resta 

JUVENIL Masculí 2008-2007-2006-2005  Del nº 3.000 a la resta 

JUVENIL Femení 2008-2007-2006-2005  Del nº 1.500 a la resta 

IMPORTANT: Els jugadors han de complir el ranking exigit en el moment d’inici de la 

lliga. . És responsabilitat del club que inscriu verificar que els seus jugadors compleixin 

aquest ranking. 

En cas que un jugador/a baixi 1000 posicions del seu ranking durant la lliga, tampoc 

podrà jugar.  

Es podran incorporar nous jugadors a l’equip sempre i quan es comuniqui 

per fax al jutge àrbitre. Després aquests ho comunicarà als clubs. La pertinença dels 

jugadors a les diferents categories ve regida per la que correspon a l’any 2023.                         

 L’ordre dels jugadors de cada equip es determinarà en funció de la 

classificació nacional vigent en el moment d’iniciar-se la lliga. En cas d’igualtat el capità 

decidirà l’ordre. 

Si teniu cap mena de dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 

mitjançant: 

Telèfon mòbil de contacte 639.29.07.14. E-mail : lligadelbarcelones@gmail.com 

Horari d’atenció:  Dilluns, dijous i divendres de 9:30h a 12:30h 

Marc Visiedo, Jutge àrbitre de la Lliga de Tennis del Barcelonès. 
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REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ    

 

Aquesta competició es regeix pel reglament de la F.C.T. Està oficialment 

autoritzada per aquesta però NO puntua pel rànking nacional. 

Les categories seran les següents: aleví, infantil i juvenil; tant masculí com 

femení. Podrà haver equips A, B i C en un mateix club. 

Les eliminatòries es juguen els caps de setmana, segons el calendari. El club 

que juga a casa (el que està citat en primer lloc en el calendari) posa el dia i hora 

concrets. El club visitant és el que s’ha de preocupar de trucar-lo. 

Les pilotes ( de primera o segona mà) les ha de posar l’equip que juga a casa, i la llum, si 

es necessita, també. 

Les actes s’ hauran d’enviar com a màxim el dilluns posterior al cap de 

setmana de joc per qualsevol de les següents opcions: 

• Per foto de mòbil via whatsapp al 639290714.  

• Per mail a lligadelbarcelones@gmail.com 

L’organització enviarà setmanalment  per mail les classificacions 

provisionals de la lliga. 

Les eliminatòries només poden ser ajornades per causes climatològiques. 

En cas d’ajornament per manca de jugadors i sempre que s’avisi a l’equip rival amb un 

mínim de 24 abans dels partits, l’equip responsable de l’aplaçament s’haurà de posar 

d’acord amb el capità de l’altre equip per a jugar en un plaç màxim de 15 dies si passat 

aquest temps encara no s’ha jugat, l’organització decidirà si es posa W.O. a l’equip 

responsable de l’aplaçament, a tots dos o si es marca lloc i hora per jugar-ho. 
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El sistema de competició és en forma de lliga (una sola volta o dues en 

funció del nombre d’equips: 

 

Les confrontacions per la lliga regular es composen:  

 

-ALEVÍ MASCULÍ: 4 INDIVIDUALS I UN DOBLES. 

 

-ALEVÍ FEMENÍ: 3 INDIVIDUALS I UN DOBLES.  

 

-INFANTIL FEMENÍ :  3 INDIVIDUALS I UN DOBLES.  

 

-INFANTIL MASCULÍ :  4 INDIVIDUALS I UN DOBLES.  

 

-JUVENIL MASCULÍ: 4 INDIVIDUALS I UN DOBLES. O ES POT ACORDAR ENTRE ELS 

CAPITANS JUGAR 5 INDIVIDUALS. 

 

-JUVENIL FEMENÍ: 3 INDIVIDUALS I UN DOBLES.O ES POT ACORDAR ENTRE ELS 

CAPITANS JUGAR 4 INDIVIDUALS. 

 

LES CONFRONTACIONS S’HAURAN DE JUGAR EN UN MÍNIM DE 2 PISTES. 

 

     Els capitans hauran de dur un nombre NO inferior de jugadors a l’establert (no 

inferior a 4),excepte categoria juvenil femení que el numero mínim es de 2 .  



 
 

En aquells  casos  en que  el  capità no  tingui  marge de  maniobra  per avisar que  

té un número inferior als jugadors estipulats (Ex.:el cas de malaltia d’un jugador el 

mateix dia de joc de  l’eliminatòria), aquell partit serà considerat 6/0 6/0.                                               

 

 

Els partits individuals s’han de jugar seguint l’ordre de l’equip. 

 

El sistema de puntuació és d’un punt  per partit guanyat. 

 

Una vegada es jugui la lliga regular es jugaran els play off final per guanyar el torneig. El 

format de competició al play off serà de : aleví masculí y femení , infantil masculí i 

femení, juvenil masculí i  femení 4 individuals i un dobles.  

Els partits guanyats per incomparexença o falta de jugadors es consideraran 

guanyats pel resultat de 6/0,6/0 i 9/0 en el cas dels benjamins. 

Es podran incorporar nous jugadors a l’equip sempre i quan es comuniqui 

per fax/mail al jutge àrbitre. Després aquests ho comunicarà als clubs. La pertinença 

dels jugadors a les diferents categories ve regida per la que correspon a l’any 2023. 

El Comitè es reserva el dret d’alterar o de modificar qualsevol d’aquestes  

normes si ho requereix pel bon funcionament del campionat. 

Hi haurà trofeus pels equips primer i segon classificats de cada categoria.  

 


