
BASES I LIGA DE TENIS DE AS PONTES 2016

1. Poderán participar todos/as os/as xogadores/as que estean federados e que tramiten a súa 
inscripción a través do noso correo electrónico paulino@tenisaspontes.es cumplimentando os 
seguintes campos: Nome, apelidos, DNI, teléfono, número de licencia, e clube ó que pertence. 
Iniciaremos a Liga este próximo mes de Febreiro, calquera que desexe apuntarse a partir de ese mes
poderá facelo enviando os campos requeridos anteriormente ó correo 
electrónico paulino@tenisaspontes.es 
IMPORTANTE: Non se admitirá ningunha inscripción que non satisfaga o importe da cuota.
2. Cuota de inscripción:
Xogadores do Clube de Tenis As Pontes e Clube de Tenis Vilalbés: 15 €.
Resto de xogadores/as: 25 €.
Total: 62€, xogadores/as de As Pontes e Vilalba sen licencia federativa (47€ licencia federativa 
2016 y 15€ cuota inscripción LIGA). Para a tramitación da licencia mandar unha fotocopia do D.N.I
polas dúas caras a paulino@tenisaspontes.es
3. Duracion da liga:
Do mes de FEBREIRO ó mes de XULLO
4. O Ranking da temporada 2016 constará de 4 Rondas, en cada ronda xogarán entre si os 
xogadores de cada grupo, o 1ª de cada grupo ascenderá de grupo mentres que o ultimo descenderá ó
grupo inferior. As datas das rondas serán as seguintes:
- 1ª RONDA: 1 de Febreiro o 15 de Marzo
- 2ª RONDA: 16 de Marzo o 30 Abril
- 3ª RONDA: 1 de Maio o 15 Xuño
- 4ª RONDA: 16 Xuño 0 29 de Xullo
Rondas posteriores: ampliaranse rondas futuras en función da demanda.
5. Todos os grupos estarán formados por un número mínimo de 4 xogadores/as.
6. A organización reservará as pistas unha vez os/as xogadores/as se poñan de acordo no día e na 
hora do partido. Estos/as deberán mandar un whatsapp ó grupo da liga de tenis indicando dia e hora 
cunha antelación de 48h para que sexa efectiva a reserva. Igualmente, o partido que non se poida 
xogar ou se retrase para outro día debera comunicarse con 48h de antelación mandando 
un whatsapp ó grupo creado para dita liga ou enviando un correo 
a paulino@tenisaspontes.es  para solicitar outra nova hora, en caso de non comunicar a anulación 
ou cambio teran que facerse cargo da reserva os xogadores que non comunicaron o cambio. 
7. En cada grupo enfrentaránse tod@s contra tod@s en partidos ó mellor de tres sets.
8. Os resultados comunicaranse ca maior celeridade polo gañador do partido a través da plataforma 
implementada ó efecto na páxina web http://www.ibertenis.com/. Publicaranse os resultados e a 
clasificación nesta páxina.
9. As bolas de cada partido serán aportadas polo xogador situado en primeiro lugar no calendario, 
cuidando éste de que se atopen en bon estado para a práctica do tenis.
10. Os partidos rexiranse polo Reglamento da Real Federación Española de Tenis.
11. Os partidos puntuarán da seguinte maneira:
− Gañador/a: 1 punto
− Set gañado: 1 punto
− Non presentad@(W.O.): 0 puntos
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* Todos os partidos puntuarán para o ranking Nacional.

12. O sistema de clasificación será o seguinte:
− Proclamarase campeón/a de cada grupo o/a que consiga máis puntos que os demáis.
− En caso de empate a puntos entre dous xogador@s decidirá a victoria parcial.
− En caso de empate a tres puntos entre tres ou máis xogador@s aplicaranse os seguintes criterios:
a) Non se terán en conta as victorias parciais.
b) Diferencia entre sets a favor e en contra.
c) Diferencia entre xogos a favor e en contra.
d) Máis sets a favor.
e) Menos sets en contra.
f) Máis xogos a favor.
g) Menos xogos en contra.
13. Todos aqueles/as xogadores/as que se vaian incorporando durante o transcurso do Ranking e 
previo pago, serán englobados no último grupo, ou nun grupo de nova creación que pasaría a ser o 
último. En caso de que algún/ha xogador/a non desexe xogar algunha ronda gardaráselle o posto 
nesa ronda, e no caso de non xogar duas rondas na seguinte entrará no último grupo.
14. Comité organizador
Paulino Fernández Seoane
Saúl Vérez Fernández

INFORMACIÓN
Teléfono: 627536059
e-mail: paulino@tenisaspontes.es 
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