XI TORNEO CLAE VIAJES SAN ROQUE
ORGANIZADOR
Club de Tenis O Rial- DMSport
CATEGORÍAS:
Alevín feminino e masculino
Infantil feminino e masculino
Cadete feminino e masculino
Absoluto feminino e masculino
ESTRUCTURA:
Fase final:
Fase previa:

16 xogadores
12 directos
4 clasificados
Aberta

DATAS:
Fase Previa: 22 y 23 de agosto 2015

TELEFONO: 667863623- 652180402

DIRECTOR DO TORNEO
Daniel Otero
XUÍZ ÁRBITRO
Juan Izquierdo Esteban
ADXUNTOS
María Varela
Manuel Acuña
Jorge Rodriguez
CUOTA DE INSCRICIÓN: 15 € Absoluto
12 € Categorías Base

Fase Final: 24, 27, 28, 29 de agosto 2015
PRAZO DE INSCRICIÓN:
Lunes 17 agosto as 20:00 h
NÚM HOMOLOGACIÓN:

REGULAMENTACIÓN DO TORNEO

1.- O Torneo rexirase polas normas da R.F.E.T. É indispensable estar en posesión da licencia
federativa correspondente para o presente ano.
2.- Os partidos da fase final disputaránse ó mellor de 3 sets con tie break en todos eles. Os partidos
da fase previa nas categorías alevín, infantil e cadete xogaranse o mellor de tres sets con
supertiebreak para decidir o terceiro set.
3.- Os partidos xogaranse en pistas de tenis quick, e se fose necesario utilizaríase luz artificial
4.-No caso de que as inscricións nalgunha das categorías fosen insuficientes será decisión da
organización a celebración ou non de dicha categoría. En categorías base necesitaranse un mínimo
de 8 participantes e en absolutas 24 xogadores.
5.- É obriga dos xogadores enterarse 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.
6.- Recoméndase a tódolos xogadores que teñan problemas de horarios o comuniquen ao inscribirse.
7.- INSCRIPCIÓNS: realizaránse a través da páxina www.doblered.net.
8. Os cuadros e os horarios serán expostos con debida antelación na páxina web. Os xogadores
deberán revisar os horarios antes do partido por si houbera algún tipo de modificaión. Os horarios non
serán efectivos ata as 19:00h. do día anterior.
9.- O pago da inscrición farase antes de xogar o primeiro partido.
10.- O sorteo será no C.T. O Rial o martes 18 de agosto as 20:00 h.
11.- PREMIOS en categorías absolutas: Campións: 200€. Subcampións: 100€ e Semifinalistas 50€.
12.- 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.

