TENNIS

Barcelona
25/02 – 02/03

Data i lloc de competició: del 25 de febrer al 2 de març de 2019 a partir de les 9:30h.
CMT Vall d’Hebron: Passeig de la Vall d'Hebron 178, Barcelona.
Organització i direcció tècnica: Servei d’Esports UIC Barcelona i Federació
Catalana de Tennis.
Universitats participants: les 12 universitats catalanes (UB, UAO, UAB, UdG, URV,
UdL, UOC, UPC, UPF, URL, UIC i UVIC-UCC).
Participants: Alumnes de qualsevol universitat catalana o centre adscrit (alumnes
matriculats el curs 2018/2019, professorat i PAS). Sense límit de participació. El
campionat està reservat a jugadors afiliats a la FCT amb llicència en vigor.
Inscripcions: Els participants hauran d’inscriure’s a la web de la FCT i al Serveis
d’Esports de la seva universitat, i aquestes ho trametran a la web de l’Esport Català
Universitari. Les inscripcions es tancaran el dijous 21 de febrer a les 12:00h.
Preu: 20€ per persona.
Modalitat: Individual i Dobles
Categories: Femenina i Masculina
Acreditacions: A partir de les 9:00h i fins 30 minuts abans del primer partit. La
inscripció a la competició autoritza als organitzadors a poder publicar fotografies i
reportatges dels participants i espectadors de l’esdeveniment en qualsevol mitjà de
comunicació.

Sistema de competició: Quadre d’eliminatòries. El Campionat de Catalunya de
Tennis Universitari entra dins el calendari oficial dels Campionats de Catalunya de la
Federació Catalan de Tennis. El torneig es disputarà amb pilotes HEAD i la superfície
de joc serà terra batuda.
Normativa: La competició es disputarà d’acord amb el reglament de Campionat de
Catalunya FCT, els reglaments tècnics de la FCT i la RFET, les regles de tennis
aprovades per la ITF i pels seus reglaments. La FCT nomenarà el jutge àrbitre, que
serà l’encarregat de fer el sorteig, ordres de joc i supervisar el torneig. Tots els partits
individuals es disputaran al millor de 3 sets amb joc decisiu (tie-break) i amb el sistema
tradicional (avantatges). Els partits de totes les proves de dobles es disputaran a 2
sets pel sistema sense avantatges, amb un joc decisiu (tie-break) a 10 punts en cas
d’un set iguals. Les proves es disputaran pel sistema d’eliminatòries amb caps de
sèrie.
Lliurament de premis: Un cop acabat el campionat es procedirà al lliurament de
medalles als guanyadors/es.
Assegurança / Atenció mèdica: Cobrirà qualsevol accident o lesió l’assegurança que
els estudiants tenen contreta amb la seva universitat. Cada universitat es farà
responsable de tenir cura que els participants que la representin tinguin la
corresponent assegurança. L’organització no es fa responsable dels danys materials
i/o personals que els participants puguin patir u ocasionar a terceres persones durant
la prova.
Compromisos dels participants: Els jugadors es compromet a assistir a tots els seus
partits.
www.esportuniversitari.cat

