SECCIÓN DE TENIS

REGULAMENTO XERAL DO TORNEO

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1. Datas do torneo: 16 – 22 de xuño de 2008.
2. PARTICIPANTES: rapazas e rapaces con licencia federativa en
vigor, que non cumpliran 13 anos a 31 de decembro de 2008.
3. O prazo de inscripción se pechará o xoves 12 de xuño, ás 16:00
horas e as inscricións se realizaran por fax (981‐509503) ou e‐
mail: deportes@aerosantiago.es
4. Datos necesarios: NOME E DOUS APELIDOS, LICENCIA, CLUBE,
ANO DE NACEMENTO e Nº DE TELÉFONO.
5. As Inscripcións, preferiblemente se enviarán todas xuntas a
través dos clubes dos xogadores, de forma que os horarios se
enviarán igualmente por fax a cada clube.
6. Sorteo: xoves 12 de xuño, ás 17:00, na Cidade Deportiva, en
Lavacolla.
7. O campionato se rexirá polas normas da RFET, ademáis do
regulamento específico do Circuito Xuvenil Deportes Carlos
Miguel TTK.
8. CADROS A DISPUTAR (mínimo 16 participantes ou parellas por
cadro):
INDIVIDUAL MASCULINO.
INDIVIDUAL FEMININO.
DOBLES MASCULINOS.
DOBLES FEMININOS.
DOBLES MIXTOS.
Os cadros finais serán de 32 xogadores.
A superficie de xogo será terra batida (pistas cubertas e descubertas) para os cadros finais. Para a fase
previa se poderán marcar partidos nas pistas de tenis quick.
Os partidos se xogarán ó mellor de 3 sets na fase final. Na fase previa poderán ser a sets curtos, de 4
xogos.
Os cabezas de serie os marcará a F.G.T.
A cuota de inscripción é de 7,00 € por participante.
A pelota oficial do Torneo será Penn.
Todas as dúbidas serán resoltas polo Xuiz Árbitro (Alexandre Beiras Sarasquete) e os adxuntos: Simón
Fariñas – Ferro, Manuel Remuñán, Xaime Linares, Pablo Tabernero e Alex Merelles.
Aplicaremos durante todo o Campionato un riguroso código de conducta, primando o xogo limpo e a
educación na pista.
Teléfonos de información durante o campionato::
Recepción Cidade Deportiva: 981888276.
Xuiz árbitro: 616200564.

