TORNEO
ANO NOVO 2017
Nº HOMOLOGACIÓN: 907
DATAS
 Inscrición: Ata o 29 de decembro ás 20:00
 Sorteo: 30 de decembro ás 10:00 no local social.
 Fase Previa: 2, 3 e 4 xaneiro.
 Fase Final: 7 ao 15 xaneiro (Programaranse partidos antes se pola inscrición é posible xogalos).
PROBAS
Benxamín, alevín, infantil, cadete, veteranos +45 e absoluta feminina e masculina.
Non se celebrarán aquelas categorías que non reúnan 8 participantes.
INSCRICIÓNS
No correo electrónico torneosbazan@gmail.com (así se enviará a confirmación, sen a cal
non se considerará inscrito, e posteriormente os horarios). Na inscrición achegaranse os seguintes
datos: Nome e apelidos, n.º licenza, club a que se pertence (en 2017), ranking nacional a 31 de
setembro, teléfono de contacto e horarios preferentes de xogo que se intentará respectar en todo o
posible.
 Cota de inscrición: Absoluta e veteranos: 10 €, resto de categorías: 6 €.
Forma de pagamento: Antes da disputa do primeiro partido.
ORGANIZACIÓN
 Club organizador: GRUPO BAZÁN
 Director de competición: Rogelio López
 Xuiz-árbitro: Leticia Seijido García

Adjunto: Jesús Vázquez

INFORMACIÓN
Nos teléfonos 646 369 650 (Leticia) e 630 626 175 (Jesús).
PREMIOS
Trofeos a todos os finalistas.
REGULAMENTO
1. O torneo rexerase polo regulamento da R.F.E.T.
2. Para poder participar é necesario estar en posesión da licenza federativa en vigor, polo que
a inscrición leva consigo a renovación automática da licenza.
3. O torneo xogarase nas pistas municipais da Malata de tenis-quick con pelotas BABOLAT.
4. O cadro final será de 16 xogadores. Estará formado polos 10 mellores clasificados, 4
procedentes da fase previa e 2 convidados.
5. Os partidos disputaranse ao mellor de tres sets con "tie-break" nos 2 primeiros, sendo o
terceiro set un " super tie-break" a 10 puntos.
6. Os benxamíns xogarán con pelota punto verde.
7. Aplicarase o W.O. unha vez transcorridos 15 minutos dende o horario establecido para o
inicio do partido.
8. A inscrición no torneo implica a aceptación tácita de toda a súa normativa.
9. DEREITOS DE IMAXE: a inscrición ou participación no torneo supón a cesión dos
dereitos de imaxe ao Grupo Bazán por parte dos participantes no campionato (sexan
xogadores, público ou membros da organización). Todo aquel participante que non desexe
participar coa sua imaxe nos actos do campionato deberá comunicalo por escrito ao correo
torneosbazan@gmail.com

