
R  EGULAMENTACIÓN DO   T  ORNEO  

1.-  O  Torneo  rexirase  polas  normas  da  R.F.E.T.  e  do  Circuito  Babolat  da  F.G.T..  É 
indispensable estar en posesión da licencia federativa de tenis para o presente ano.

2.- As fases previas e ata 1/8 de final disputaránse o mellor de tres sets curtos con tie-break nos  
dous primeiros e un súper tie-break para decidir o terceiro set. Este formato seguirase nas probas de 
alevín ata as finais (esta xogarase con puntuación tradicional). Por decisión do Xuiz Árbitro calquera 
dos partidos poderá ser disputado Baixo estas condicións, por motivos de tempo ou meteorolóxicos. 

3.-  Os  partidos  xogaranse  en  pistas  de  tenis  quick  ou  herba  sintética,  e  se  fose  necesario  
utilizaríase luz artificial

4.- É obligación dos xogadores enterarese da data e hora dos seus partidos. O Xuíz Árbitro  
poderá aplicar W.O. a todo xogador que non se presente a xogar 10 minutos despois da hora oficial  
sinalada para o seu partido.

5.-  Recoméndase  a  tódolos  xogadores  que  teñan  problemas  de  horarios  o  comuniquen  ó 
inscribirse.

6.-  A  inscripción  realizarase  por  correo  electrónico  na  seguinte  dirección: 
competicion@payet.es,  sendo  o  participante  responsable  da  autenticidade  da  información  aportada. 
Serán indispensables os seguintes datos:

- Nome e apelidos
- Nº de licencia
- Teléfono fixo ou móbil
- Clube ó que pertence

    As inscripcións que non aporten tódolos datos poderán ser consideradas nulas.
7.- O sorteo será no C.T. O Rial o día 4 de maio ás 16 horas
8.- Tódalas cuestións que se susciten non determinadas neste Regulamento serán resoltas polo  

Xuíz Árbitro ou polos adxuntos que él nome para sustituilo na súa ausencia. As súas decisións serán 
inapelables.

XXII  Torneo Santa Rita

ORGANIZADOR
Clube de Tenis O Rial

DIRECCIÓN: 
Urbanización O Rial
36600 Vilagarcía de Arousa

CATEGORÍAS:
Alevín feminino e masculino
Infantil feminino e masculino
Cadete feminino e masculino

ESTRUCTURA:
Fase final: 32 xogadores

24 directos
8 clasificados

Fase previa     Aberta

DATAS:
Fase Previa: 7,8,9,14,21 e 22 de maio

Fase Final:  22,23,28,29 e 30 de maio 

PRAZO INSCRIPCIÓN: 4 maio ás 10:00 h.

TELÉFONOS:
Información 986505198

E-MAIL:
competicion@payet.es

PRESIDENTE COMITÉ ORGANIZADOR
Diego Pavía

DIRECTOR DO TORNEO
Daniel Ramos

XUÍZ ÁRBITRO
Daniel Ramos
ADXUNTOS
Jaime Sánchez

Pancho Taboada
Daniel Otero

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 7 €

Nº DE HOMOLOGACIÓN: CJB-03/10
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