Principals canvis Reglament de Competició FCP 2017

1. S’afegeix, posteriorment al tancament d’inscripció i abans del sorteig de la competició,
un període de 48 hores de comprovació de llistats als Campionats de Catalunya per
equips. Aquest temps va des de el tancament d’inscripció fins el sorteig i s’anuncia a
tots els capitans. Article 5.1.7. Reglament de Competició (RC).
2. Es concreta que els rànquings de la FCP es calculen sumant els millors 14 resultats més
els punts de la Lliga Catalana. Article 4.8.2. RC.
3. Es redueixen al 50% els punts obtinguts per qualsevol parella que perdi el seu primer
partit de la competició. Article 4.9.5 RC
4. Quan una parella de 1ª categoria d’un torneig no cap de sèrie aconsegueixi derrotar a
un dels 4 primers caps de sèrie, sumarà, addicionalment als punts obtinguts al torneig,
el 10% dels punts que obté el campió del quadre en que s’ha produït la victòria. 4.9.6
RC
5. Si la victòria es sobre un dels caps de sèrie entre el 5 i el 8, el guany de punts
addicionals serà del 5%. Article 4.9.7 RC
6. El Campionat Provincial passa a tenir, a efectes de puntuació, la valoració d’un torneig
or, és a dir, 19 estrelles. Article 4.9.1 RC
7. Es modifica, sota determinades circumstàncies, l’ordre d’entrada dels partits de les
eliminatòries dels Campionats de Catalunya per Equips. Article 5.1.30 RC.
8. Es permet que un jugador pugui canviar de club en qualsevol moment de l’any si no ha
estat inscrit en cap campionat per equips amb anterioritat aquell mateix any. Articles
5.1.17 i 5.1.18 RC.
9. Els jugadors/res WPT que no poden disputar el nostre circuit per imposició del Circuit
Professional, assimilaran els seus punts amb el jugador/a que ocupi la seva mateixa
posició al rànquing de la FCP pels sortejos del Campionat de Catalunya Absolut per
parelles i els Campionat de Catalunya Per Equips. Article 4.8.14 RC.
10. S’estableix com a durada estàndard dels tornejos del Circuit Català els vuit dies
compresos entre dos diumenges. Article 4.7.1 RC.

11. S’estableix una edat mínima per participar als tornejos del Circuit Català. Article 4.4.6
RC.
12. S’estableix el rànquing setmanal en comptes de l’actual actualització mensual. Article
4.8 RC.
13. Es canvia el format de competició dels tornejos del Circuit Català de Menors,
introduint-se, sempre que es consideri oportú, els quadres de primer i segon nivell (1ª i
2ª categoria). RC Annex 2. Normativa Circuit Català de Menors.

