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o Do 29 de  Xullo ó 9 de Agosto do 2014. 
o Data límite de inscrición día 24 de Xullo. Sorteo día 27 ás 20:00 horas nas instalacións do club. 
o O torneo rexirase polas normas da R.F.E.T. 
o Para participar é imprescindible a licenza federativa do ano en curso. 
o Disputaranse as seguintes categorías: 

 - Senior masculino 
 - Fase previa : 29 Xullo - 4 Agosto  – Cota de inscrición:10 € 
        - Fase final : 5 - 9 Agosto – Cota de inscrición : 15 € 

   Esta fase final será de 16 xogadores: 12 clasificados directamente, 2 previas e 2 
   will cards (no seu defecto entrarán 4 da previa). 
  - Senior feminino 

- Veteranos junior masculino  

  - Cadete masculino 

  - Cadete feminino 

  - Alevín masculino 

o Os partidos disputaranse en pistas de cemento, con luz natural ou artificial, ó aire libre ou a 
cuberto, segundo indique a organización. As xornadas comezarán ás 10 h da mañá e finalizarán 
ás 22 h. Os xogadores inscritos comprométense a estar a disposición da organización por se son 
requiridos para arbitrar algún partidos. 

o  Tódolos partidos disputaranse ó mellor de 3 sets con tie-break en todos eles.   

o O xuíz árbitro poderá aplicar W.O. a todo xogador que non se presente a xogar transcorridos 15 
minutos despois da hora oficial sinalada para o comezo do seu partido. Por esta circunstancia 
perderá todo dereito a percibir calquera premio do campionato. 

o Designaranse “lucky-loser” para o cadro final de acordo coa normativa vixente. 

o A marca de pelotas será Babolat. 

o Calquera dúbida ou cuestión que xurda ó longo do torneo será resolta pola organización, cuxas 
decisións serán inapelables. 



 

 

o A inscrición no torneo conleva automaticamente que cada xogador exime á organización de 
calquera lesión producida durante o mesmo. 

o Todo xogador no momento da inscrición debe manifestar as súas limitacións horarias para ser 
tidas en conta pola organización. Non obstante a organización non se compromete a respectar 
tales limitacións se non é posible.      

o As inscricións poderanse realizar por e-mail ou fax: 
      - e-mail: tenismuimenta@hotmail.es 
          - fax: 982528061 

o Xuíz árbitro : José Miguel Vázquez Montes 
Organización: Carlos Montero Basadre, José Miguel Vázquez Montes, Santiago Crecente 
Campo, José A. Morán Puente, Miguel Morán Gueimonde, Javier Morán Gueimonde, Daniel 
Morán Gueimonde, Montse Crecente Rus, Tamara Vázquez Montes, Tomas Teijeiro Campo. 

 

 

 

CADRO DE PREMIOS 

CATEGORÍA CAMPIÓN SUBCAMPIÓN SEMIFINALISTA 

Senior Masculino (250 €) 125 € + Trofeo 62,5 € + Trofeo 31,25 € 

Senior Feminino   (250 €) 125 € + Trofeo 62,5 € + Trofeo 31,25 € 

Resto de categorías Trofeo Trofeo  
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