
 

 

REGULAMENTO DOS 
CIRCUÍTOS DE TENIS DA BARBANZA 

 
 

REGULAMENTO XERAL DOS CIRCUITOS 
 
1- CALENDADRIO dos Circuítos de Tenis da Barbanza : 
 
1ª E 2ª PROBA                                                              XANEIRO 
3ª PROBA                                                              FEBREIRO-MARZO 
4ª PROBA                                                                      ABRIL 
5ª PROBA                                                                 MAIO-XUÑO 
6ª PROBA                                                                      XULLO 
7ª PROBA                                                                    AGOSTO                                   
MÁSTER                                                              SETEMBRO-OUTUBRO 
 
2-Todos os torneos rexeranse polo regulamento da Real Federación 
Española de Tenis, polo cal, para poder participar, compre ser posuidor de 
Licencia Federarativa correspondente ó ano en curso. 
 
3-Cada xogador ten a obriga de informarse de cal é a hora do seu partido, ó 
cal, non pode chegar cun retraso superior ós 15 minutos, senón aplicarase o 
W.O. coa pérdida correspondente de puntos. 
 
4-INSCRIPCIÓN: O PRECIO DA INSCRIPCIÓN SERÁ DE 12€ NO CIRCUITO 
BARBANZA 1 E DE 10€ NO RESTO, PARA OS ALUMNOS DOS CLUBS PUNTA 
SALERA, VALGA, BOIRO, RIVEIRA, URECA E NOIA, TERÁ UNHA REDUCIÓN DO 
50% . No caso de disputar 2 categorías inferiores, ou ser 2 irmás, a segunda 
inscripción será de 8€.  
 
5- 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. 
 
6-Formalizarase un ranking en cada Circuíto, que se poderá consultar na páxina 
do club, en cada proba outorgarase a seguinte puntuación: 
 
CAMPION_____________100 ptos. 
FINALISTA_____________70 ptos. 
SEMIFINALISTAS________50 ptos. 
CUARTOFINALISTAS_____35 ptos. 



OITAVOFINALISTAS_____20 ptos. 
PREVIA___________15-10-5 ptos. 
 
7-Ó remate das probas, celebrarase o Máster de cada Circuíto, ó cal accederan 
os 16 mellores,  ACORDE Á PUNTUACIÓN ANTERIOR. 
 
Tódolos Másters absolutos terán tamén premio en vales en material deportivo.  
 
 
 
 

REGULAMENTO XERAL DO CIRCUITO 
BARBANZA 1 

 
1-Cada unha das probas do Circuíto do Barbanza 1 terá unha dotación  de 180€ 
en vales en material deportivo, e o cadro será de 16 xogadores, e participación 
sería libre. Reparto: 
 
CAMPION___________________60€ 
FINALISTA__________________40€ 
SEMIFINALISTA______________24€ 
CUARTOFINALISTA____________8€ 
 
2-Estas condicións aplicaranse para as probas que faltan por cerebrarse, ou 
sexa, a partir da 3º proba no Circuito do Barbanza 2 e na 4ª proba no Circuíto 
do Barbanza 1 e feminino. 
 
3- Cada unha das probas deste  Circuíto, suspenderase se non se completa o 
cadro principal con 16 xogadores. 
 
NOTA: condicións dos vales en material deportivo: 
1-Os vales canxearanse na tenda de deportes Punto de Partido, de Santiago de 
Compostela. 
2-Só para material existente na tenda, non se encargará material. 
3- Non inclúe bolas de tenis. 
4- Caduca ós 3 meses, contados a partir do día da final, fecha que irá 
especificada en cada vale. 
 
 
 


