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CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN PROVINCIAL 

TEMPADA 2013-2014 

Dereitos  dos xogadores: 

- Disfrutar dun adestramento gratuíto á semán, dunha duración de 1,5 horas, 

financiado pola Federación Galega de Tenis. 

- Ao participar neste programa de tecnificación poderán ter acceso a outro tipo de 

axudas ou ventaxas por asistencia a competicións. 

Obligacións dos xogadores: 

- Asistir con puntualidade a todas as sesión de adestramento e concentracións. 

- Realizar cos seus adestradores un mínimo de 3 horas de adestramento semanais 

no caso dos xogadores Benxamíns e Alevíns, e de 4 horas semanais os Infantís. 

- Comunicar con 3 días de antelación e xustificar as faltas de asistencia tanto aos 

adestramentos como as concentracións. 

- As faltas deberánse xustificar ao coordinador do programa, a través de correo 

electrónico: carloscoira@fgtenis.net. Calquera falta que non se reciba neste correo 

electrónico non será considerada xustificada. 

- Acumular dúas faltas de asistencia non xustificadas será motivo de exlusión. 

- Respetar as indicacións dos técnicos e cumprir cas tarefas que éstes lles 

encomenden. 

- Respetar e colaborar cos seus compañeiros de adestramento. 

- Durante a tempada non se poderá trocar a favor de ningún técnico ou clube do 

programa de tecnificación provincial, sin mediar a correspondente solicitude de 

cambio dirixida ao Comité Técnico da Federación que valorará a petición e, no seu 

caso, designará por escrito un novo adestrador. 

- Participar nun mínimo de 3 probas do Circuito Rexional, sendo obligatorio 

participar na primeira e na segunda proba.  

- Participar no Campeonato Galego da súa categoría. 

Incumprimento polo xogador das súas obrigas 

- A Federación Galega de Tenis poderá dar de baixa aos xogadores que incumpran 

calquera das súas obrigacións como participantes no programa de Tecnificación 

Provincial.  
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