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REGLAMENT DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA 

 DE LA 

 FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUAIX 
 

 
1. NORMATIVA GENERAL DELS CAMPIONATS 

 
1.1 Llicència 

 

Per a poder participar a qualsevol campionat FEDERAT, serà imprescindible tenir la llicència expedida per la FCS, 

considerant llicència expedida un cop sol·licitada i fet l’ingrés pertinent pel seu import al compte de la FCS. 

 

El jugador/a que no tingui tramitada la llicència abans de la data límit d’inscripció del campionat no podrà 

participar a la prova. 

 

Amb el preu de les llicències federatives s’incorpora l’assegurança obligatòria personalitzada. 

 

Els jugadors que no tinguin la llicència federativa anual, podran participar si es treuen la llicència específica, durant 

aquell campionat. 

 

1.2 Inscripcions 

 

Les inscripcions per a qualsevol campionat s’efectuaran per la web de la FCS (apartat Inscripcions campionat)  sent 

l’últim dia Dilluns anterior al campionat, ampliable a un altre dia, si la FCS ho creu convenient (avisant 

prèviament). 

 

Les quotes d’inscripció les fixarà la FCS i seran repartides segons decisió de la junta directiva. 

 

L’import de la inscripció es pagarà abans del començament del campionat per ingrés o transferència bancària al 

número de compte de la FCS. 

 

Si un jugador no s’inscriu per si mateix, sinó que ho fa mitjançant una tercera persona, aquest últim haurà 

d’identificar-se i de responsabilitzar-se de la mateixa, podent ser objecte de penalització en cas de que el jugador no 

es presenti al campionat. 

 

1.3 Sistema de competició 

 

Es disputarà pel sistema d’eliminatòries amb Caps de Sèrie que es designaran segons el rànquing vigent abans de la 

celebració del campionat. 

 

La Federació segons el nombre de participants, dates i pistes, es reserva el dret d’un canvi de competició a grups, 

lligueta, etc. 

 

Hi haurà un Cap de Sèrie per cada quatre inscrits al quadre principal sigui aquest de 16 o 32 jugadors. 

 

L’elecció dels Caps de Sèrie haurà de fer-se d’acord amb la classificació catalana vigent. En el cas de que un 

jugador de fora de Catalunya o d’un nivell alt contrastat jugui el torneig, el director tècnic de la Federació, decidirà 

si aquest jugador a d’anar de Cap de sèrie o no. En el cas de que jugui de Cap de sèrie, el director tècnic decidirà 

també en quin número de Cap de sèrie juga.  

  

1.4 Sorteig 

 

Als campionats que tinguin un quadre de 16 inscrits, els 2 primers caps de sèrie seran fixes i el 3er i 4rt i també del 

5è al 8è seran sortejats. Als campionats amb quadre de 32, els 2 primers caps de sèrie seran fixes i 3er i 4rt, 5è al 8è 

del 9 al 16 seran sortejats. 

 

Als Campionats individuals del Calendari podran participar els jugadors d’altres federacions que tinguin acords 

amb la FCS, menys els oficials de Catalunya de cada categoria. 
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Un cop tancada la inscripció s’establirà la llista de Caps de Sèrie i es realitzarà el sorteig del Quadre Principal i de 

la Fase Prèvia si fos necessària. El sorteig es farà a les oficines de la FCS el dimarts al matí abans del campionat, 

excepcionalment es podran fer dimecres si la FCS ho creu convenient. 
 

1.5 Horaris 

 

Es publicaran a la web de la FCS a partir del dimarts al migdia. 

 

No es podran alterar els horaris del partits. 

 

1.6 Sistema de Puntuació 

 

En qualsevol cas tots els jocs es jugaran a 11 punts. 

 

A tots els Opens (Categoria Especial, A, B i C) es jugarà tot el torneig al millor de 5 Jocs. El campionat començarà 

divendres i acabarà dissabte.  

 

Els Opens que comencin divendres i acabin diumenge es jugaran tots al millor de 5 jocs, excepte la fase prèvia que 

es podrà  jugar al millor de tres jocs si ho decideix el director tècnic de la Federació. 

 

Els Campionats femenins sempre es jugaran al millor de 5 jocs, a qualsevol categoria. 

 

Els Campionats Júniors es jugaran sempre al millor de 5 jocs. 

 

Els Campionats de Veterans es jugaran a 3 ó 5 jocs depenen del inscrits. Aquesta decisió la tindrà el director tècnic 

de la Federació.   

 

Els partits dels quadres de consolació o Llocs podran jugar-se al millor de 3 jocs si ho decideix el Dtor. Tècnic de 

la FCS. 

 

       1.7  Quadre de consolació 

 

Podran participar tots aquells jugadors/es que hagin perdut a primera ronda o a prèvies del quadre principal. 

 

Qualsevol jugador que jugui la consolació haurà de continuar fins que quedi eliminat. 

 

1.8 Descansos 

 

A tots els campionats es procurarà donar el màxim de temps de descans als jugadors. 

 

1.9 W.O. 

 

Els jugadors tenen l’obligació d’estar dins de la pista a l’hora indicada per l’organització. 

 

S’aplicarà rigorós WO, després de 15 minuts d’espera. 

 

Qualsevol jugador que sigui declarat WO serà immediatament expulsat del campionat sense tenir dret 

a jugar la consolació. 

 

Es consideren absències justificades, totes aquelles que estiguin en coneixement de la Federació o del 

Club, personalment, per correu electrònic, fins a les 14h abans de començar un campionat (excepte els campionat  

de Dissabte que s’haurà d’avisar Divendres abans de les 14h), però si està sortejat és obligatori pagar la inscripció. 

 

Un cop sortejat i publicat el quadre de competició, si es produeix un WO d’un Cap de Sèrie, el Director tècnic de la 

FCS tindrà la potestat de sortejar de nou tots els caps de sèrie. 

 

Una vegada començada la competició no es podrà fer cap reclamació sobre el sorteig, ni el Jutge-Àrbitre tindrà 

potestat per modificar-lo. 

 

Tots aquells jugadors inscrits i sortejats que no es presentin,  no podran inscriure’s a cap altre campionat sense 

haver pagat l’anterior. 
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Tots els jugadors tenen l’obligació de jugar tots els partits fins que siguin eliminats tant al quadre principal com al 

de consolació. Un jugador que perdi el primer partit i tingui que jugar la consolació, podrà decidir si la juga o no. 

En cas de que un jugador marxi de la competició abans d’haver perdut, perdrà tota opció de puntuació pel ranking i 

li contarà com a campionat jugat. A més a més serà sancionat de la següent forma:  

 

1- La primera vegada, un mes de sanció, sense poder participar a cap competició de la FCS. 

2- La segona vegada, 3 mesos de sanció, sense poder participar a cap competició de la FCS. 

3- La tercera vegada, 1 any de sanció, sense poder participar a cap competició de la FCS. 

4- Si un jugador, desprès d’haver fet aquestes tres faltes torna a fer-la, el comitè de competició decidirà quina 

mesura de sanció s’ha d’aplicar a aquest jugador, poden retirar la llicència a aquest jugador definitivament.  

        

1.10 Impugnacions 

 

Qualsevol impugnació o reclamació referent al campionat, haurà de fer-se per escrit (correu electrònic) a la FCS 

abans de l’ inici del mateix. Aquesta reclamació haurà d’arribar fins al Comitè de Competició de la FCS per tal 

d’actuar en conseqüència. 

Un cop començat el campionat no s’acceptarà cap impugnació, continuant el campionat fins el final. 

 

1.11 Informe del Jutge-Àrbitre 

 

El Jutge-Àrbitre te l’obligació de fer arribar el quadre del campionat amb els resultats i l’acta signada amb els W.O. 

i les incidències que s’haguessin produït. Aquesta documentació haurà d’estar en mans de la Federació abans del 

dimarts següent al campionat 

Els perdedors del partits arbitraran el partit següent o el que el Jutge-Àrbitre consideri. Si no algú no atén a la 

demanda del Jutge-Àrbitre, aquest podrà declararà W.O. d’ aquest jugador a la següent ronda. 

 

 

2. NORMATIVA DE CAMPIONATS INDIVIDUALS 
 

2.1 Publicitat 

 

La Federació d’acord amb el Club organitzador anunciarà amb 15 dies d’antelació la celebració del campionat 

mitjançant una circular als clubs amb els detalls específics del torneig a disputar. 

 

2.2 Inscripcions 

 

La inscripció la realitzarà el jugador/a, i si el mateix fos inscrit per un tercer , aquest haurà d’identificar-se i es                                                                       

responsabilitzarà de la penalització corresponent si el jugador fes W.O. 

 

       2.3 Campionats de Veterans 

 

S’estableixen 5 categories masculines i 4 femenines. Per a poder participar a aquests campionats és imprescindible 

haver complert l’edat mínima – corresponent a la categoria en la que es participa – abans de la data d’inici del 

campionat. Aquestes edats mínimes són les que es detallen a continuació: 

  

 

CATEGORIES MASCULINA FEMENINA 

A 35 30 

B 40 35 

C 45 40 

D 50 45 

E 55  

                         F                         60  
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2.4 Campionats Sots 
 

S’estableixen 5 competicions Sots, tant en categoria masculina com en femenina. Per poder participar a aquests 

campionats, és imprescindible no haver complert l’edat màxima corresponent a la categoria en la que es participar  

abans de la data de l’acabament del campionat Aquestes edats màximes són les que es detallen a continuació. 

 

CATEGORIA EDAT MÀXIMA 

SOTS 9  8 ANYS 

SOTS 11 10 ANYS 

SOTS 13 12 ANYS 

SOTS 15 14 ANYS 

SOTS 17 16 ANYS 

SOTS 19 18 ANYS 

  

 

2.5 Campionats de Catalunya Individuals 

 

Podran participar tots aquells jugadors catalans amb llicència de la FCS així com tots aquells jugadors estatals o 

estrangers amb un mínim de 3 anys de residència a Catalunya. 

 

. 

 

3. NORMATIVA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS 
 

 

3.1 Publicitat 

 

La Federació d’acord amb el Club organitzador anunciarà amb 15 dies d’antelació la celebració del campionat 

mitjançant una circular als clubs amb detalls específics del Torneig a disputar. 

 

3.2 Afiliació 

 

Podran inscriure’s tots els clubs, Entitats Esportives i Associacions amb o sense pistes d’ Esquaix, que hagin acreditat el 

pagament de les quotes corresponents a aquest any abans de la celebració del campionat. 

 

3.3 Inscripcions 

 

El màxim de jugadors/es per cada equip serà de CINC per equips masculins i per femenins. Un jugador/a no inclòs/a a 

la llista d’inscripcions del seu club, no podrà participar al campionat. 

 

Per formalitzar-la, cada club presentarà un full d’inscripció per equip presentat. Aquest full reflectirà els noms dels 

jugadors/es integrants de l’equip i del seu capità ordenats correlativament segons els criteris que marqui la Federació 

per a establir les posicions dels jugadors a l’equip. 

En el supòsit que la Federació detecti alguna anomalia en l’ordre dels jugadors/es, es comunicarà al equip que no 

compleix la norma, per la seva rectificació abans de començar la competició. 

 

3.4 Sistema de competició 
 

La FCS en funció del nombre de participants i en funció de les dates i pistes disponibles, decidirà la modalitat de 

disputa de la prova (eliminatòria, grups, lliga, etc.). 

 

 

3.5 Caps de Sèrie  

 

La determinació dels equips caps de sèrie es farà tenint en compte el rànquing de la FCS, sumant els punts dels tres 

millors classificats de l’equip al rànquing. S’aplicarà el mateix criteri a la categoria femenina. 

El comitè de competició de la federació es reserva el dret de decidir si un equip a d’anar de cap de sèrie o no, per motius 

tècnics. 

 

Els jugadors s’ordenaran segons els següents criteris: 
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a) Jugadors que visquin fora de Catalunya sense rànking català, o jugadors locals de nivell contrastat,  que a 

criteri del comitè de competició, tinguin un nivell superior als de la resta de l’equip. 

b) Rànking Català (de més a menys). 

c) Jugadors sense rànking. 

 

Els equips una vegada confirmats per la FCS, no podran alterar el seu ordre sota cap concepte. 

 

3.6 Encontres 

 

Els encontres es disputaran de la següent manera: 

 

3 jugadors en categoria masculina i femenina  (3+2)  

 

Tots els partits es faran al millor de cinc jocs, encara que sota circumstàncies especials la FCS es reserva el dret de 

disputar algunes rondes o el quadre de consolació al millor de 3 jocs. 

 

3.7 Puntuació  

 

Cada encontre individual guanyat valdrà un punt. L’ eliminatòria la guanyarà aquell  equip que guanyi més punts. 

 

3.8 Ordre de joc 

 

L’ordre de celebració dels encontre serà: 

 

a) 3 partits: 3,1 i 2 

 

 

La no compareixença de qualsevol dels jugadors de l’equip, representarà la pèrdua d’aquest punt en joc, pujant la resta 

de components de l’equip una posició a l’ordre establert. 

 

3.9 Capitans 

 

Cada equip haurà de designar un capità que serà el responsable de: 

 

- Estar en contacte amb el jutge-àrbitre. 

- Comunicar als seus jugadors/es, horaris, instruccions, etc. 

- Complir i fer complir als jugadors/es el reglament. 

- Lliurar al jutge-àrbitre l’alineació del seu equip quinze minuts abans de l’hora programada de la seva 

eliminatòria. Un cop lliurada aquesta, no es podrà canviar sota cap concepte. 

 

3.10 Pertinença a un club 

 

Un jugador amb llicència de la FCS tramitada mitjançant un Club, només podrà formar part del mateix durant la 

temporada, tant al campionat de Catalunya per equips, com a la lliga catalana, excepte que el club autoritzi mitjançant 

un escrit i fent-ho arribar a la FCS, la participació d’aquest jugador en una altra competició o categoria.  

 

 

4. NORMES CLASSIFICATÒRIES 
 

 

4.1 Campionats puntuables 

 

Només els campionats que figurin com puntuables al Calendari de Competició de la FCS seran vàlids a efectes 

classificatoris. 

4.2 Valoració del Campionat 

 

Al Calendari de Competició figurarà la Categoria  que la FCS atorga al campionat. 

S’estableixen dos tipus de competicions (masculí i femení) amb valoracions  Especial, A,B i C amb les següents 

puntuacions: 

 

 

 

 



 6 

Open     Especials  A  B  C          
Esquaix i Soft-ràquet   

                      
Campió             1000   500  200  100 
Finalista                800   400  150  75 
Tercer classificat  600   300  90  50 
Quart classificat           500   250  75  40 
Quarts            400   150  60  30   
Vuitens                 200   90  30  20 
1/16 f          100   60  15  10 
1/32 f    50   20  10  5   
Campió consolació 1 ronda més 
 

El rànquing català vindrà donat pel total de punts obtinguts durant tot l’any. 

 

Prevaldrà el rànking PSA dels jugadors amb llicència federativa catalana sempre i quan estiguin dins del Top 200 del 

rànking PSA. 

 

Cada mes, cadascun dels jugadors/es haurà de defensar els punts obtinguts el mateix mes del darrer any. Si aquest 

jugador/a no ha de defensar cap punt durant aquell mes, sumarà la puntuació obtinguda en aquell campionat. 

 

Per saber els punts que cada jugador/a obté cada mes, s’haurà de consultar a la web de la FCS (www.esquaix.cat)  o bé 

demanar-ho per correu electrònic. 

 

La classificació vindrà donada per la mitjana, és a dir, el total de punts aconseguits dividits pel nombre mínim* de 

campionats 

 

* El nombre mínim de campionats serà de 4 en el rànquing masculí absolut i 3 en el rànquing femení absolut d’esquaix. 

En el rànquing masculí, qualsevol jugador, que participi en més de 5 campionats, es dividiran el total de punts pels 

campionats que hagi jugat (6,7,8,...), exemple: si un jugador/a ha jugat 7 campionats, la mitja serà el total de punts 

aconseguits entre els 7 campionats. D’altra banda, si un jugador/a ha jugat 3 campionats, es dividiran els punts per 4 que 

és el nombre mínim de campionats.  

 

Rànquing categoria masculina: 

A partir de l’1 de Gener del 2019 els jugadors que estiguin entre l’1 i el 25 inclosos seran 1ª categoria, del 26 al 50 

inclosos de 2ª categoria, i la resta de 3ª categoria ( els jugadors amb asterisc se’ls considera jugadors de categoria 1ª  i 

amb dos asteriscs de segona categoria mínim. 

 

Rànquings  juniors: 

 

Els campions i campiones de Catalunya de cada categoria seran els/les números 1 del rànking, els següents llocs els 

ocuparan els jugadors/jugadores que estiguin dintre del TOP 10 de la RFES. A continuació es classificaran els/les que 

estiguin dins el TOP 10 de la ESF, i finalment els/les jugadores classificats/ades del circuit català. 

 

 

5. CALENDARI DE COMPETICIÓ 
 

 

5.1 Calendari provisional 

 

Abans de l’acabament de la temporada la FCS haurà elaborat un Calendari provisional on constaran els noms i les dates 

del Campionats Oficials i No Oficials organitzats per la FCS, així com les dates , llocs i premis de les diferents proves 

dels diversos circuits existents: Open 1a i 2a ( Especial, A, B i C), Veterans, Infantils i Soft-ràquet. 

 

5.2 Calendari definitiu 

 

Aquest calendari haurà de ser aprovat i/o ratificat per l’Assemblea General Ordinària corresponent, essent aquest 

immediatament enviat amb la seva confecció definitiva als Clubs. 

 

La modificació de qualsevol prova haurà de ser consensuada amb la suficient antelació entre el Club organitzador i la 

Federació per tal d’informar ràpidament a clubs i participants. 
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5.3 Condicions tècniques 

 

Les instal·lacions per celebrar qualsevol campionat hauran de complir un mínim de requisits indispensables pel bon 

funcionament del mateix. 

 

Els clubs que desitgin sol·licitar qualsevol campionat vàlid a efectes classificatoris, hauran d’estar al corrent de 

pagament de les quotes de la temporada.  

 

Els Club aportarà un Jutge-Àrbitre que vetllarà pel correcte desenvolupament del campionat. 

 

5.4 Tipus de Campionats 

 

Els Campionats de Catalunya Individuals tindran les següents categories i puntuacions: 

 

- Campionat de Catalunya individual Absolut:  Puntuació Especial 

- Campionat de Catalunya de Veterans individual:  Puntuació A 

- Campionat de Catalunya Sots 9,11,13,15,17 i 19 .  Puntuació A 

- Campionat de Catalunya de 1ª Categoria                                Puntuació A 

- Campionat de Catalunya de 2ª Categoria                                Puntuació B 

 

5.5 Sol·licituds 

 

Els Clubs afiliats  a la FCS interessats en celebrar alguna prova del Calendari de Competició s’hauran de posar en 

contacte amb la Federació, i un cop arribat a un acord les dues parts signaran un contracte d’obligatori compliment per 

ambdues bandes. 

 

 

6. COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA 
 

 

El comitè de competició i disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Esquaix estarà format per les següents 

persones: 

 

- Albert Matalobos 

- Mabel Blàzquez 

- David Jaume 

 

Secretari: Nasi Herms (Director Tècnic de la FCS) 

 

 

6.1 Disciplina esportiva 

 

6.1.1 Comitè de disciplina  

 

A la FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUAIX funcionarà un Comitè de tres membres, un d’ells advocat que, dins del 

seu àmbit respectiu, tindran jurisdicció en les matèries senyalades com a pròpies de la seva competència per l’Estatut 

Federatiu 

 

Aquest òrgan convocat de la forma i periodicitat que s’estableixi per exemple via reglamentària, ha de resoldre d’ofici o 

a instància de part i per majoria, els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària esportiva. 

 

6.1.2 Comitè d’apel·lació 

 

El comitè d’apel·lació, es un òrgan col·legiat constituït per tres membres ,un dels quals ha de ser llicenciat en dret, 

designats per la Junta Directiva de l’ens federatiu, dins dels membres s’ha de nomenar un president o presidenta i un 

secretari o secretària. 

 

Aquest òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre en segona instància i per majoria, els recursos 

interposats contra els acords del Comitè de Competició o Disciplina Esportiva o , si procedeix, del/de la Jutge/ssa , 

únic/a; contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels Clubs 

esportius afiliats i, contra les decisions dictades pels òrgans electorals de les citades entitats federades. 
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Estarà format per les següents persones: 

 

- Santi Grau 

- Manel Camanyes 

- Santi Altarriba 

 

Secretari: Dani Ramirez 

 

7. CODI DE CONDUCTA  
 

 

Les següents faltes poden ser sotmeses a penalitzacions o a accions disciplinàries: 

 

 

FALTA 
  

SANCIÓ 

Un jugador  que verbal o físicament abusa del seu 

oponent, anotador, àrbitre, organitzador, 

espectadors o patrocinadors o falta al lliurament de 

premis. 

Un advertiment, un punt, un joc, un partit, obertura 

d’expedient. 

Un jugador que mostra desacord amb l’anotador, 

l’àrbitre o organitzadors incloent males paraules, 

gestos obsecns i ofensius. 

Un advertiment, un punt, un joc, un partit, obertura 

d’expedient.  

Un jugador que maltracti la raqueta o la pista. Un advertiment, un punt, joc, un partit, obertura 

expedient. 

Un jugador que un cop compleixi les condicions o 

reglament del campionat 

Exclusió del campionat, obertura d’expedient. 

Un jugador que un cop inscrit o convidat a un 

campionat, es retira o no es presenta. 

Un campionat de sanció i el pagament de la 

inscripció, obertura d’expedient 

Un jugador que es retira durant un partit. Cal examinar les circumstàncies i obertura 

d’expedient. 

Un jugador que no compareix a un campionat. El 

comitè de competició pot exigir evidències o proves 

de lesió, malaltia o qualsevol situació 

d’emergència. 

Un campionat de sanció i el pagament de la 

inscripció, obertura d’expedient 

Un jugador que no compleix les regles o l’esperit 

del joc 

Un advertiment, un punt, un joc, un partit i obertura 

d’expedient. 

Un jugador que amb la seva conducta desprestigií el 

joc de l’esquaix.  

Un advertiment, un punt, un joc, un partit i obertura 

d’expedient. 

 

 

 

 


