
 

26º TORNEO SANTA RITA                

 

Bases do Torneo:
ORGANIZADOR: 
Club de Tenis O Rial 
 
DIRECCIÓN: 
c/ Rúa Carballo s/n. Urbanización O Rial 
36611 Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 
 
CATEGORÍAS: 
Alevín feminino e masculino 
Infantil feminino e masculino 
Cadete feminino e masculino 
 
DATAS:  
Fase Previa: 9,10 e 11 de maio 
Fase Final: 16, 17, 18, 23, 24 e 25 maio 
 
PRAZO INSCRICIÓN: Ata o domingo 4 de maio as 22:00h. 
 
TELÉFONOS: 
Información 986505198 / 667863623 

 
E-MAIL: 
torneostenisrial@hotmail.es 
 
PRESIDENTE COMITÉ ORGANIZADOR: 
Luis Montull 
 
DIRECTOR DO TORNEO: 
Daniel Otero 
 
XUÍZ ÁRBITRO: 
José Manuel Fariñas 
 
ADXUNTOS: 
Juan Izquierdo 
María Varela 
Manuel Acuña 
 
NUMERO HOMOLOGACIÓN: 9 29

 



 

 Regulamentación Do Torneo 
 
1.- O Torneo rexirase polas normas da R.F.E.T. e do Circuito Galego Xuvenil de Tenis Babolat 2014. É indispensable estar en posesión da licencia federativa 
de tenis para o presente ano. 
 
2.- En tódalas categorías xogarase o mellor de 3 sets con supertiebreak no último set. Por decisión do xuíz árbitro, e previa consulta ao coordinador do circuito, 
poderase modificar o sistema de xogo (segundo o regulamento técnico da RFET) por motivos de tempo ou meteorolóxicos. 
 
3.- Os partidos xogaranse en pistas de tenis quick ou herba sintética, e se fose necesario, utilizaríase luz artificial. 
 
4.- A bola oficial do torneo será BABOLAT. 
 
5.- É obligación 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 que o comuniquen ó inscribirse. 
 
7.-INSCRICIÓNS: Realizaránse a través da páxina www.doblered.es. A cuota de inscripción será de 8 euros por categoría non podendo un xogador inscribirse 
en máis de dúas categorías. O pago da mesma farase antes de xogar o primeiro partido. A data límite de inscrición será o domingo 4 de maio as 22:00h. 
 
8.- O sorteo será no C.T. O Rial o martes 6 de maio as 12:00 horas. Os cuadros e os horarios serán expostos con debida antelación na páxina 
www.doblered.es.  É obriga dos xogadores comprobar os horarios dos partidos con 24h.de antelación por se houbera algunha modificación nos mesmos. 
 
9.- Os xogadores deberán vestir en pista de forma reglamentaria e axustalo seu comportamento o código de conducta, así como os acompañantes. 
 
10.- Tódalas cuestións que se susciten non determinadas neste Regulamento serán resoltas polo Xuíz Árbitro ou polos adxuntos que él nomee para sustituilo 
na súa ausencia. As súas decisións serán inapelables. 
 

http://www.doblered.es/
http://www.doblered.es/


 

11.- A participación no campeonato supón a cesión dos dereitos de imaxe a Federación Galega de Tenis e ao C. T. O Rial por parte de  
todos os participantes no Campeonato, sean xogadores, adestradores, capitáns ou membros da organización. A FGT e o C.T. O Rial comprométense a utilizar 
os dereitos cedidos únicamente con fins promocionais e informativos. Todo aquel xogador, adestrador ou membro da organización que non desee participar ca 
sua imaxe nos actos do campeonato agás: fotografías de entrada na pista, de grupo e entrega de trofeos, deberá comunicalo por escrito. 
 
 

 
 


