
                                              
 

I TROFEO CONCELLO DE AMES 
15 – 21 de abril de 2019 

Bases del torneo 
 
-Características: este torneo se rexirá polas normas da RFET. Para poder participar nas 
categorías federadas é imprescindible estar en posesión da licencia competitiva do ano 
en curso. Os participantes nas categorías “Open” terán incluido, coa inscrición, un 
seguro de accidentes. 
 
-Fechas y lugar: do 15 ao 21 de abril nas pistas cubertas de tierra batida del Real Aero 
Club de Santiago (San Mamede de Piñeiro, Ames)  
 
-Categorías federadas (mínimo 8 participantes por categoría):  

 Benxamín, alevín, infantil, cadete, absoluto, veteranos + 35 e veteranos +50 (en 
todos casos, individual, masculino e feminino). 

 -Categorías open (mínimo 8 participantes por categoría):  

 Mini-tenis; ¾ de pista, pista completa (de 6 a 10 anos) 
 
  
-Sistema de juego, horarios y normas:  
 

 Categorías cadete, absoluto e veteranos + 35: se disputará ao mellor de tres sets 
con tie-break en todos eles nas fases finais. As fases previas podrán marcarse con 
super tie break no terceiro, a criterio de la organización*. 

 Categorías alevín, infantil e veteranos +50: se disputará ao mellor de tres sets con 
super tie break no terceiro. 

 Categoría benxamín: sets cortos (a 4 xogos), con tie break no 4-4 e super tie break 
no terceiro set. 

 Categorías open: sistema non competitivo, con partidos por tempo (a disputarse, 
en principio, o domingo 21 de abril) 

 Os cadros finais serán de 16 xogadores (4 clasificados fase previa) 

 A información e horarios estará publicada na páxina web do club 

(www.aerosantiago.es) e na plataforma DobleRed (www.doblered.net) É  

obligación  dos  xogadores informarse de data e hora dos partidos. O xuiz árbitro 

http://www.aerosantiago.es/
http://www.doblered.net/


poderá aplicar  W.O. a todo xogador que no se presente a xogar 15 minutos 

despois da hora oficial sinalada para o seu  partido. 

 Se recomenda a todos os xogadores que teñan limitacións de horarios que o

comuniquen  ao inscribirse. En calquera caso será a organización a que marque os

horarios definitivos, e éstes serán inamovibles.

 Los xogadores en pista deberán vestir de forma reglamentaria e ter un

comportamento acorde ás normas do Código de Conducta.

 Todas as cuestións que se susciten  serán resoltas polo Xuiz Árbitro e os adxuntos

que él nomee. As súas decisións serán inapelables.

-Superficie de juego: pistas cubertas de terra batida.
-Pelota oficial: Babolat.

-Premios: Trofeos para os campeóns e subcampeóns das categorías federadas. 
Medallas para os participantes nas categorías Open.

-Inscripción: a data límite de inscripción será o xoves 11 de abril ás 23:59 horas, 
realizándose o sorteo o venres 12 ás 16:00 horas na Cidade Deportiva do Aero Club. A 
inscripción para as categorías federadas se realizará a través da páxina 
www.doblered.net, e para as categorías Open na recepción do club (981888276) O 
pago da misma deberá realizarse antes de xogar o primeiro partido na recepción.

-Cuotas de inscripción:

 Adultos: 12,00 € (1 categoría); 20,00 € (2 categorías)

 Niñ@s: 6,00 € (1 categoría); 10,00 € (2 categorías)
*Socios do Aero Club: 20% de descuento.

Os cadros se publicarán en www.doblered.net e www.aerosantiago.es 

Organización:   

 Club organizador:  REAL AERO CLUB DE SANTIAGO

 Número de homologación do torneo: 973
 Director del torneo: José Liñares Blanco

 Juez árbitro:  Alexandre Beiras Sarasquete

 Adjunto: Alejandro Iglesias López.

 Teléfonos de contacto: 981888276 – 627164680)

 E-mail: deportes@aerosantiago.es

Dereitos de imaxen:  a inscrición  ou participación no torneo  supón a cesión dos dereitos de imaxe a 

Real Aero Club de Santiago e RFTG por parte de todos os participantes nas probas  que sexan  

xogadores,  adestradores,  membros da organización e público. Todo aquel xogador, adestrador,  

membro da organización  ou público  que non desexe participar  coa súa imaxe nos actos do torneo 

(excepto fotografías de entrada  en pista,  de grupo e entrega de trofeos) deberá comunicalo  por escrito 

a través das canles  de comunicación  da proba. 

http://www.doblered.net/
http://www.doblered.net/
http://www.aerosantiago.es/
mailto:deportes@aerosantiago.es

