
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NORMATIVA 

 

TORNEIG DE TENNIS PER EQUIPS FEMENINS 

 

Organitzat pel CLUB EGARA 

 

1-. DEL TORNEIG.- 

 

El Torneig de tennis per equips femenins Inter-clubs Dames que organitza el Club Egara, 

s’inicià l’any 1980 i té el seu àmbit a la província de Barcelona. Es disputa pel sistema de 

Lliga a dues voltes. Els partits es disputen els dijous de cada setmana.  

Actualment hi participen 40 equips repartits amb 3 grups.  

Els grups estaran formats per un màxim de 18 equips. 

En  cas que el nombre d’equips participants no ompli els grups, aquests es confeccionaran de 

tal forma que els grups siguin el més uniforme possible. 

 

2-. DE LES JUGADORES.- 

 

Totes  les jugadores participants hauran de tenir complerts els 30 anys durant l’any 

d’inscripció. 

Com a norma general, les jugadores inscrites per cada equip han d’estar en possessió de la 

corresponent llicència federativa tramitada pel club que representa. Malgrat això, cada equip 

podrà inscriure fins a un màxim de QUATRE jugadores que tinguin la llicència tramitada per 

un club diferent del que representa, sempre i quan aquest últim club no participi ja en el 

Torneig Inter-clubs dames.  

Les jugadores que en el moment de formalitzar la inscripció tinguin expedida la llicència per 

un altre Club que ja participi en el Torneig, es podran inscriure per el nou Club però no 

podran jugar fins el moment que la seva llicència estigui tramitada per aquest  nou Club.  

Si durant el torneig demanen la llicència per un altre Club, podran acabar la competició.  

En el transcurs del campionat, no es podrà canviar d’equip,  excepte que no hagi jugat cap 

partit. 

En el mes de desembre es podrà treure, afegir o substituir les jugadores que cada equip cregui 

convenient, respectant sempre el màxim de 20 jugadores i que hagin fet els 30 anys abans del 

31 de desembre. 

Les jugadores que es presentin a jugar i entrin al sorteig han d’entrar a pista a jugar. En cas 

contrari, l’equip infractor perdrà tots els punts d’aquell enfrontament. 

 

LA CAPITANA DE CADA EQUIP ES RESPONSABILITZARÀ QUE SIGUIN CERTES LES 

DADES, QUE ES REQUEREIXEN PER A FER LA INSCRIPCIÓ DE LES SEVES 

RESPECTIVES JUGADORES. 

SI EN EL DECURS DEL TORNEIG ES POSA DE MANIFEST UNA ANOMALIA EN ALGUN 

EQUIP, EL JUTGE ÀRBITRE PRENDRÀ LA DECISIÓ QUE CREGUI MÉS OPORTUNA I 

INCLÒS AQUEST EQUIP PODRÀ SER SANCIONAT AMB L’ANUL·LACIÓ DELS PUNTS 

ACUMULATS EN AQUELL MOMENT. 

 



 

 

 

3-. DELS EQUIPS. 

 

La data màxima per presentar les inscripcions és el 31 de juliol. 

Els equips estaran integrats per un màxim de 20 jugadores. 

 

4-. DELS PARTITS. 

 

En cada jornada es disputaran DOS partits INDIVIDUALS i TRES partits DOBLES. No es 

podrà repetir l’alineació d’una jugadora en el primer i segon grup. 

En el tercer grup es jugaran TRES DOBLES i 1 INDIVIDUAL. 

Els partits es disputaran al millor de tres sets i en cas d’empat a un set es jugarà un súper tie-

break. 

 

5-. DELS PARTITS AJORNATS. 

 

Els partits fixats en el calendari només es podran ajornar per inclemències del temps. Els 

partits ajornats es disputaran el dilluns següent. En cas que no sigui possible per les mateixes 

circumstàncies, es faran el següent dilluns i s’aplicarà W.O. a l’equip que no es presenti. (Si hi 

ha més d’un partit ajornat tindrà preferència el més antic.)  

En cas que no es jugui, l’organització marcarà el partit pel següent dilluns i si no tenim l’acta 

es comptabilitzarà 1 punt per cada equip. 

No s’admetrà cap ajornament per altres causes que no siguin les especificades en aquest 

apartat. (Pel que fa a les Actes, veure punt nº.9)  

Si un Club sap amb antelació (mínim una setmana) que no podrà disposar de les seves pistes, 

per diferents motius, glaçades, esdeveniments esportius, etc. i l’equip contrari ofereix les seves 

pistes: S’HA D’ACCEPTAR. Si aquest fet succeeix en la primera volta, en la confrontació de 

la segona volta s’invertirà l’ordre. 

 

6-. DE LA SUSPENSIÓ D’UN PARTIT. 

 

Una vegada fet el sorteig i hagi començat qualsevol partit, (el piloteig no es considera 

començat) si es donés el cas que per inclemències del temps s’haguessin de suspendre els 

partits, el sorteig haurà de prevaler pel dilluns següent tal com estipula el Reglament, amb les 

mateixes jugadores. En cas de no presentar-se alguna, se li aplicarà l’W.O. 

 

7-. DE LES PISTES. 

 

Els Clubs que a les seves instal·lacions tinguin diferents classes de pistes donaran 

prioritàriament  pistes de terra per a disputar els partits. 

La competició es desenvoluparà amb un mínim de tres pistes. No obstant si hi ha acord entre 

les capitanes es podrà jugar amb més pistes. 

En el cas d’acceptar esperar alguna jugadora de l’equip rival i començar més tard de l’hora 

establerta, les dues capitanes ho han de firmar darrere l’acta assegurant que estan d’acord.  

 

 



 

 

 

8-. DELS HORARIS. 

 

Els partits es disputaran els dijous a les 10 del matí. 

Transcorreguts 15 minuts de l’hora establerta s’aplicarà rigorosament l’W.O. a l’equip que 

no estigui preparat per a jugar. 

Es recomana convocar els equips a les 9h45 per tal de començar amb puntualitat i facilitar el 

desenvolupament de la jornada per a totes les jugadores i també pels clubs. 

 
9-. DE LES ACTES. 

 

Els resultats dels partits quedaran reflectits en l’acta que, signada per les dues capitanes, 

s’haurà de presentar preferiblement el mateix dia del partit al correu 

interclubdames@egara.es. 

L’encarregat d’enviar l’acta es l’equip local. 

En les actes han de constar la data, el grup que pertany, els noms i cognoms de les jugadores i 

els resultats produïts. 

 

10-. ÀRBITRES 

 

L’equip que sol·liciti la presència d’un àrbitre en qualsevol confrontació, aquest es farà 

càrrec dels honoraris del mateix.  

 

11-. DE LES PILOTES. 

 

El Club propietari de les pistes on es disputin els partits facilitarà les pilotes. Han de ser noves 

pels tres primers partits i poden servir pels altres dos partits restants. 

La pilota oficial per aquesta edició serà : 

 

   
FRENCH OPEN  / ROLAND GARROS. 

 

 

En cas de no complir aquesta normativa l’equip local serà sancionat amb la pèrdua d’aquesta 

confrontació. Si l’equip visitant accepta jugar amb una altra marca de pilotes, ambdós equips 

seran sancionats amb 0 punts. 

 

12-. DEL TEMPS 

 

El temps reglamentari d’escalfament és de 5 minuts. 

El joc ha de ser continu des del primer servei fins l’acabament del partit. 

Si el primer servei és falta, el servidor ha d’efectuar el segon servei sense demora. 
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El restador ha d’estar a punt per tornar la pilota quan el servidor està  preparat per servir. 

El temps màxim entre punt i punt no pot superar 25 segons.       

En els canvis de camp, només pot passar un màxim de 1 minut 25 segons des del moment en el 

que s’acaba l’últim punt fins que serveix la primera pilota del joc següent. 

En el cas d’una lesió el joc podrà ser interromput una única vegada 3 minuts. 

El joc no es pot suspendre, ajornar ni alterar mai amb la intenció de permetre que  un 

jugador recuperi les forces, la respiració o la condició física. 

 

13-. DE LA PUNTUACIÓ. 

 

El sistema de puntuació serà el següent: 

Partit guanyat      1 punt 

Partit perdut       0 punts 

Partit guanyat per W.O     1 punt 

Partit perdut per W.O     0 punts 

W.O. equip no presentat       -1 punt  

 

En el supòsit de que l’equip no presentat a més a més no avisi a l’altre equip de la seva 

absència, tindrà una penalització extra de –5 punts més per la desconsideració demostrada 

envers les seves contrincants. 

 

14-. DE LES CAPITANES. 

 

Cada Club participant designarà a una Capitana que serà la portaveu del seu equip i, en el 

seu defecte, la portaveu serà la Sots-Capitana. 

 

15-. INSTRUCCIONS 

 

En una competició per equips, un jugador només pot rebre instruccions d’un capità (o bé la 

capitana o bé la sots capitana –no totes dues alhora-) que haurà de ser dintre la pista i només 

al canvi de camp a l’acabament d’un joc, però no quan canvia de camp durant un joc decisiu 

(tie-break).  

 

16-. DEL SORTEIG. 

 

Abans de cada partit, i en presència de les respectives capitanes i jugadores, es celebrarà 

l’aparellament corresponent. Cada capitana portarà escrita la seva llista de jugadores en 

l’ordre desitjat a la seva acta i l’intercanviarà amb la capitana de l’equip rival sense poder-la 

modificar. En cas que un equip es presenti amb una o varies jugadores menys, l’W.O. es 

col·locarà a la posició desitjada per la capitana. 

Només en el cas de no haver començat a jugar cap dels partits, la llista de jugadores es podrà 

canviar. 

L’ordre per disputar els partits ha de ser primer els individuals i després els dobles per ordre 

del sorteig. 

 



 

 

 

17-. DE LA CLASSIFICACIÓ FINAL. 

 

En cas d’empat a punts en la classificació final, es procedirà de la manera següent: 

 

EMPAT ENTRE DOS O MÉS EQUIPS 

 

1) Serà declarat guanyador el que hagi guanyat les confrontacions entre ells. 

2) Nombre de SETS guanyats en les seves confrontacions particulars. 

3) Nombre de JOCS guanyats en les seves confrontacions particulars. 

4) Nombre de SETS guanyats en TOT el torneig. 

5) Nombre de JOCS guanyats en TOT el torneig. 

 

18-. DE L’ASCENS I DESCENS. 

 

A l’acabat el torneig, els dos darrers classificats de cada grup baixen al grup inferior i els dos 

primers classificats de cada grup pujant directament al grup superior. L’organització es 

reserva la possibilitat de baixar o pujar tres o mes equips, sempre per ordre de classificació, 

per confeccionar els grups d’acord amb el número d’inscrits. 

 

19-. DE LES IDENTIFICACIONS. 

 

Les jugadores han de dur el DNI en el moment de jugar per poder identificar-les en cas 

necessari. 

 

20-. DELS TROFEUS. 

 

Els equips primers, segons i tercers classificats de cada grup rebran un trofeu acreditatiu. 

 

21-. DE LA RETIRADA D’UN EQUIP. 

 

En el cas que en el decurs de la competició es retirés algun equip, el Jutge Àrbitre decidirà la 

regla a aplicar per a l’ascens, descens. Per això serà assessorat tècnicament pel Comitè de 

l’Inter-Clubs Dames. 

 

22-. DE L’ACCEPTACIÓ DE LES NORMES ESTABLERTES. 

 

El fet d’inscriure’s en el Torneig significa la plena acceptació de les normes establertes en 

aquest Reglament per part de les jugadores participants. El Club Egara es reserva el dret 

d’admissió al Torneig, tant d’una/es jugadora/es en particular com d’un equip en general. 

 

23-. COMITÈ DE DISCIPLINA ESPORTIVA. 

 

L’organització del Torneig Interclubs Dames Club Egara, a causa de les constants demandes 

rebudes referents als  comportaments inadequats en la disputa de partits del nostre torneig, 

ha decidit crear el “Comitè de Disciplina Esportiva”. 



 

 

 

Aquest comitè tindrà potestat per a sancionar les conductes antiesportives.  

Com a primera mesura s’ha optat per incloure en el reglament el següent paràgraf: 

Quan es rebin queixes continuades i justificades de conductes antiesportives durant la disputa 

dels partits del Torneig, referides a una o unes jugadores de qualsevol equip, es donarà un 

PRIMER avís a la Capitana del mateix, per tal de que emprengui les mesures internes 

necessàries per evitar-ho en el futur. En cas de repetir-se els incidents, el Comitè de Disciplina 

podrà optar per sancionar a la/es jugadora/es amb una suspensió temporal que podrà anar 

d’un fins a tres partits sense jugar. 

 

24-. DEL JUTGE ÀRBITRE. 

 

L’Anna Miguel Ivern és la Jutge Àrbitre del Torneig i es reserva el dret de modificar 

qualsevol punt del Reglament en cas de considerar-ho oportú, essent la seva decisió 

inapel·lable. 

 

25-. DE LA INFORMACIÓ. 

 

Per a qualsevol aclariment referent al Torneig es prega posar-se en contacte amb l’Anna 

Miguel,  

Jutge Àrbitre, a través del telèfons: 

(93)735.27.09 i (93)735.07.39. 

O l’email: interclubdames@egara.es 

Aquest Torneig està reconegut per la F.C.T  
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