
BASES DA  
1ª proba Do 
circuito do 
barbanza 2 

2017 
 

-As normas que rexen o torneo serán 
as da R.F.E.T. 
 
-O número de homologación é o 985. 
 
-Para participar no torneo é preciso 
estar en posesión de Licencia en vigor. 
 
-Categorías: convocanse as categorías 
absoluto, xúnior, cadete,infantil, alevín, 
benxamín en categoría masculina e 
femenina, si ben só se cerebrarán as q 
reúna 16 inscritos. 
 
-A inscrición ata o 15 de Febreiro ás 
14:00 horas e realizarase por e-mail ó  
mailto:clubtenispuntasalera@yahoo.es 
ou en IBERTENIS, os horarios no tfno. 
691203243  (Blas) ou Ibertenis. 
O precio da inscrición, a pagar “in situ”,  
será 10€ en todas as categorías. En 
categoría absoluta poderase coller ó 
bono de 45€ para participar en todas as 
probas do Circuíto (6) e o Máster nunha 
categoría. 
 
-Só poderían xogar xogadores de 
ranking inferior ó 1000 nacional. 
 
- Si un xogador ten un w.o. xustificado 
en calquera das probas do Circuíto, 
deberá aboar o 50% da inscripción, 
para cubrir os gastos da tramitación do 
cadro na Federación. De non facelo, 
obligaráselle a pagar a inscripción por 
adiantado nas sucesivas probas nas que 
participe. 
Si o w.o. é inxustificado, non se lle 
permitirá participar en ningunha proba 
máis nesta tempada. 
 

 
 
-Xogarase ó mellor de 3 sets pero con 
super-tie break sustituíndo ó terceiro. 
  
-A superficie será pista dura.  
 
- Xogarase con bola Babolat. 
  
-A competición celebrarase os días:  18 
e 19 de febrero e do 4 ó  12 de Marzo 
de 2017. 
 
-O sorteo será o 16 de Febreiro na Casa 
da Cultura de Boiro ás 14:30. 
 
-Xuíz árbitro:  Blas R. Sobrido Lago. 
Adxuntos: Víctor Sobrido e Virginia 
Simal. 
 
-O cadro será de 16 xogadores, e 
participación sería libre,  os cabezas de 
serie fixaranse según a clasificación 
actual. Designaranse os Lucky loser de 
acordo  á norma vixente.  
 
-Os finalistas obterán a praza de 
invitado na fase final da 1ª Proba do 
Barbanza 1 
 
-Aplicarase o W.O. pasados 10 minutos 
da hora fixada. 
 
-Os premios serán trofeos, e terá unha 
dotación  de 60€ en vales en material 
deportivo en categoría absoluta 
masculina. Reparto: 
                              
CAMPIÓN_______________28€ 
FINALISTA______________16€ 

SEMIFINALISTA___________8€ 

 
 

 
 

mailto:clubtenispuntasalera@yahoo.es
http://www.ibertenis.com/

