I TORNEO TOUCHTENNIS
5 de Decembro de 2021
COLABORA:

ORGANIZA:

COLABORA:

Santiago de Compostela

Club Organizador:

•

Club Tenis Vilalbes (www.ctvilalbes.es)

Categorías:

•

Infantil, Cadete, Absoluto, +35 absoluto (masculino e
feminino)
Cadro minimo de 8 xogadores pa facer ditas categorías. So
se pode inscribir a unha única categoría.

•

Prazo de
inscrición:

•

Ata o xoves, 02 de decembro de 2021 ás 20,00 horas.

Data sorteo:

•

Vilalba, 02 de decembro ás 20,30h no local das pistas de
tenis do complexo deportivo de A Magdalena.

Datas Xogo:

•

5 de decembro, de 9h ata remate da competición.

Inscricións:

•

Por e-mail en ctvilalbes@gmail.com / www.ibertenis.com

Datos xogadores:

•

Nome, Apelidos, nº licencia, club ao que pertence, teléfono
de contacto especificando a proba na que compite

Cuota de
Inscrición:

•
•

Premios:

15€ por xogador. Coa inscripción darase a cada participante
unha camiseta Head ou Adidas (conmemorativa do evento),
un queixo San Simón, un bocadillo, auga e unha fruta.
50% de desconto, socios C.T. Vilalbes, alumnos da Escola
Municipal de Tenis, e empadronados no Concello de Vilalba.

•

1.000€ en material deportivo: pa os semifinalistas e

•

finalistas de cada categoría.
Trofeos os campions e subcampions de cada categoría.

Xuiz Árbitro:

•

Paulino Fernández Seoane (627536059)

Organización:

•

Os cadros xestionaranse a través da plataforma
www.ibertenis.com, tamen podera seguirse a competición en
www.ctvilalbes.es
Ao abonar a inscripción, os xogadores poderán asinar o
permiso para a posible utilización de imaxes súas no Torneo
que poidan aparecer nas publicacións oficiais do Club.

•

Normas Xerais:

•
•
•
•
•

•
•

O torneo rexirase polo reglamento da R.F.E.T.
Para poder participar é necesario estar en posesión da
licencia federativa en vigor.
O torneo xogarase no Pavillón Municipal de Vilalba ( Lugo)
Os sets son ‘cortos’ (de 4 juegos). A 4-4 xogase un
desempate, 5 ptos de tie break
A puntuación de cada xogo e igual que no tenis normal (15-0,
30-0, etc.). A única diferencia que cando se chega a 40-40,
en vez de xogar ata a ventaxa, xogase un punto decisivo e o
que resta ten o dereito de elexir o lado de recepción.
Todos os partidos desputaranse ao mellor de 3 sets, con
super tie-break no 3º set.
O Xuiz Árbitro terá a potestade de resolver calquera cuestión
relativa ao Campionato que se suscite antes ou durante a
disputa do mesmo. As súas decisións serán inapelables.

MEDIDAS COVID (aplicarase normativa COVID, tanto as
establecidas por o Concello de
Vilalba, a Xunta de Galicia, así como po la Federación
Galega de Tenis).

