BASES DO CAMPIONATO GALEGO INFANTIL DE TENIS 2016
FASE REXIONAL
1. DATAS
FASE REXIONAL 18 ao 26 de xuño de 2016
2. PRAZO DE INSCRICIÓN
A data límite de inscrición nas probas de dobres será o 15 de xuño ás 17:00 na páxina web
ibertenis.com.
As anulacións para as probas individuais realizaranse en tenis@ctcodesal.com.
3. SORTEOS
Individual e Dobres: mércores 15 de xuño ás 19:00 horas.
4. REGULAMENTO
1.

2.

Regulamento:
Este campionato rexerase polo Regulamento da Real Federación Española de
Tenis, ademais do regulamento específico do Circuíto Galego Xuvenil de Tenis
Babolat.
Os partidos disputaranse ao mellor de 3 sets con “Tie-Break”. Nas categorías de
dobres aplicarase o sistema non ad (punto de ouro) e o terceiro un súper tiebreak.
A bola Oficial será BABOLAT.
Superficie: Tennis quick para todas as probas.
Probas:
a) INDIVIDUAL INFANTIL MASCULINO non necesitan inscribirse pero se non van
asistir deben comunicalo antes do 15 de xuño.
b) INDIVIDUAL INFANTIL FEMININO non necesitan inscribirse pero se non van
asistir deben comunicalo antes do 15 de xuño.
c) DOBRES MASCULINO. Máximo 16 parellas e mínimo 4.
d) DOBRES FEMININO. Máximo 16 parellas e mínimo 4.
e) DOBRES MIXTO. Máximo 16 parellas e mínimo 4.
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Inscricions:
As inscricións para as probas de dobres serán en ibertenis.com, as anulacións
para as probas individuais realizaranse no correo tenis@ctcodesal.com.
Cadros:
Serán de 32 xogadores previamente clasificados nas fases provinciais.
Os cabezas de serie poderán ser designados polo Comité Técnico.
Publicación de cadros e horarios en:
www.fgtenis.net
www.ibertenis.com
www.ctcodesal.com
Custo da inscrición:
Individual: fase rexional 5 €, (se non pagasen no provincial, 10 €). Dobres: fase
rexional 5 € por xogador.
Para as probas individuais, deberase facer o pago na conta bancaria ES07 0238
8310 2006 0006 9469 antes do 13 de Xuño ás 13:00.
Para as probas de dobres abonarase na mesma conta ou nas oficinas do club en
metálico ou con cartón, antes do primeiro partido.
Premios e agasallos:
Trofeos para campións, subcampións e semifinalistas (individual).
Dereitos de imaxe:
Estas bases son públicas. A inscrición ou participación no torneo supón a cesión
dos dereitos de imaxe ao club organizador (Club de Tenis Codesal) e á FGTenis
por parte de todos os participantes do campionato, sexan xogadores,
adestradores, membros da organización ou público. A organización
comprométese a utilizar os dereitos cedidos exclusivamente con fins
promocionais e de información. Todo aquel xogador, adestrador, membro da
organización ou público que non desexe participar coa súa imaxe nos actos do
campionato excepto: fotografías de entrada en pista, de grupo e entrega de
trofeos, deberá comunicalo a través das canles de comunicación do
campionato.
O Campionato de España Infantil Trofeo Coca Cola Memorial Manuel Alonso:
Celebrarase do 4 ao 10 de xullo na Instalación Municipal Pilar de la Horadada,
Alicante.

5.

HOTEL DO TORNEO
HOTEL ELI-MAR
C/ Vicente Sobrino, nº 12
36780 A Guarda (Pontevedra)
Prezos habitacións:
-Habitación individual:
-Habitación dobre:

33 € c/ almorzo
44 € c/ almorzo

Contacto para reservas:
Correo-e:
Teléfono:
Web:

reservas@eli-marhotel.com
986 613 000
www.elimarhotel.com

