C L U B

S AN T O

D O M I N G O

COPA DEPUTACIÓN DE TENIS
OURENSE 2014

Torneo homologado pola Federación Galega de Tenis: nº 9 161
Fechas: do 26 de setembro ó 5 de outubro de 2014
Inscricións:
Fecha límite: 22 de setembro as 13:30 h.
Sorteo: 23 de setembro as 18:30 h.
Todas as categorías: (mínimo 12 inscritos na categoría absoluta e 8 no resto de categorías)
Cuota inscrición:
Categorías senior: 12 € (15 € si se apunta nunha 2ª categoría)
Resto das categorías: 6 € (10 € si se apunta nunha 2ª categoría)
E-mail: info@clubsantodomingo.es
Telefono/Fax: 988 380 043

COPA DEPUTACIÓN TENIS OURENSE 2014
Reglamento de Competición
1. O torneo rexirase polas normas da R.F.E.T. podendo participar todos aqueles que posúan licencia
federativa por un club ourensano ou en caso contrario acreditar haber nacido na provincia de Ourense ou
ser residente na mesma.
2. FECHAS: do 26 se setembro o 5 de outubro de 2014.
3. Nº HOMOLOGACIÓN: 9 161
4. Disputaranse aquelas categorías masculinas e femininas nas que se poida formar un cadro con 8
participantes excepto nos cadros da categoría de absoluto femenino e masculino nos que será necesario
un mínimo de 12 participantes. Os cadros finais serán dun máximo de 32 xogadores. No caso de
sobrepasar este número celebraráse unha fase previa pasando 28 xogadores directamente e 4
procedentes da previa.
5. CATEGORIAS:
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Junior
Veteranas Junior
Veteranos Junior
Veteranas Senior
Veteranos Senior
Absoluto

nacidos do ano 2004 en adiante
nacidos do ano 2002 en adiante
nacidos do ano 2000 en adiante
nacidos do ano 1998 en adiante
nacidos do ano 1996 en adiante
a partir de 30 anos cumplidos en 2014
a partir de 35 anos cumplidos en 2014
a partir de 40 anos cumplidos en 2014
a partir 45 anos cumplidos en 2014

6. Os partidos disputaranse ó mellor de DOUS SETS, aplicándose TIE BREAK en todos eles. En caso de empate
a sets xogarase un SUPER TIE-BREAK. Nos partidos de semifinales e final disputarase o mellor de TRES
SETS.
7. As inscricións deberán efectuarse antes das 13:30 horas do 22 de setembro de 2014.
8. O sorteo celebrarase nos locais do Club o 23 de setembro de 2014 as 18:30 horas.
9. Os partidos xogaranse o día e hora señalados polo Xuíz Arbitro.
10. Aplicarase rigurosamente o W.O. a todo xogador que transcurridos 15 minutos da hora fixada non se
encuentre preparado na pista para iniciar o seu partido.
11. Todo xogador terá que disputar mais dun partido o día, se así o require o Xuíz Arbitro.
12. Aplicarase con todo rigor o CODIGO DE CONDUCTA a todo xogador que se comporte antideportivamente.
13. Os partidos xogaranse con bolas BABOLAT.
14. Os xogadores deberán utilizar vestimenta adecuada para xogar os seus partidos.
15. O Xuíz Arbitro poderá alterar o orden ou incluso suspender partidos por mal tempo o calquera outra
causa que impida a celebración en condiciones óptimas.
16. Todas as cuestións que se presenten e non figuren no Reglamento da RFET, serán resoltas polo Xuíz
Arbitro, sendo o su veredicto inapelable.
17. O Xuíz Arbitro reservase o dereito expreso de modificar calquera das presentes normas específicas co fin
de contribuir a mellor organización e desenrolo do Campeonato.

18. As inscricións deberán realizarse ou dirixirse de 10 a 13 horas ou de 16 a 19 horas o CLUB SANTO
DOMINGO en A Derrasa. (Pereiro de Aguiar) Tfno / Fax. 988 38 00 43 ou ben por e-mail:
info@clubsantodomingo.es, facilitando nome, apelidos, nº licencia, Club, Teléfono de contacto e
categoría/as nas que quere inscribirse. Toda as inscricións incompletas serán rexeitadas.
19. Información e horarios no telefono 988 380 043 ou na web. www.clubsantodomingo.es
20. Cota de inscrición: ABSOLUTO MASCULINO E FEMININO: 12,00 € (15 € si se apunta nunha 2ª categoría),
RESTO DAS CATEGORIAS: 6,00 € (10 € si se apunta nunha 2ª categoría). O pago farase efectivo antes do
día 23 de setembro, ben nas oficinas do Club Santo Domingo ou mediante ingreso na seguinte conta do
Banco de Santander: ES20 0049 5230 9726 1729 7195 indicando o nome do xogador inscrito. En caso de
quedar deserta alguna proba, a organización habilitará os medios para a devolución do importe da
inscrición.
21. PREMIOS Y REGALOS: Se repartirán 1.200 € en vales de material deportivo, para campións, subcampions,
semifinalistas e cartos finalistas das categorías de absoluto, e para campións e subcampións de todalas
categorías xuvenís.
O reparto farase en función das categorías que se disputen, dando a conocer a cuantía exacta do reparto
antes do comenzó da competición.
Trofeos para campións e subcampións en todalas categorías.
22. ORGANIZA: CLUB SANTO DOMINGO
23. PATROCINA: EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
24. JUEZ ARBITRO DO TORNEO: RICARDO ALVAREZ (RICHARD) 670 220 339.
GORGOJO

JUEZ ADJUNTO: RAMON

