
Torneo de Verán Banco de Alimentos 

Campus Universitario de Ourense 

14 ao 20 de xuño 2021 

Categoría Masculina e Femenina 

Absoluta; + 70; + 60; +50; +45; +35. 

Junios: cadete, infantil, alevín, benjamín. 

Inscrición: 12+ 3E en alimentos non perecedeiros en absoluta; 19 euros + 6E 
en 2 categorías; 9E+3 E en alimentos non perecedeiros en categorías juniors. 

Premios: 

Todas as categorías 
 

Campión: Trofeo. 
Subcampión: Trofeo. 

 

Inscrición: Ibertenis.com 

Pago on line: 12 E + 3 E en alimentos non perecederos en  absoluto/as e 
veterano/as;  

9 E + 3 E en alimentos non perecederos en juniors. 

Límite: venres 11 de xuño, 24 h. 

Sorteo: sábado 12 de xuño, 12 h. Pavillón polideportivo. 

Horario: 

De luns a venres de 16 h a 23 h (preferentemente a partir das 18 h) 

Sábado e domingo 10 00 a 20 h 

Lugar: pistas de herba sintética do campus As Lagoas S/N (Ourense) 

Información: Manuel Angel García fernandez; 609 70 91 84 wassapt. 

manuel.garcia.fernandez66@gmail.com 

 

 



Bases 

Nº de homologación: 934 

1) O presente torneo rexirase polo regulamento da R.F.E.T. e da F.G.T. e 
poderán participar todos aqueles xogadores con licenza federativa en vigor 
no ano en curso. 

2) Sede: Campus Universitario de Ourense, As Lagoas, con dúas pistas de 
tenis de herba artificial. A organización poderá habilitar algunha pista a 
maiores para axilizar a disputa de partidos. 

3) Categorías: Categoría Masculina e Femenina. 
Absoluta; + 70; + 60; +50; +45; +35. 
cadete, infantil, alevín, benxamín. 
 
4) Inscrición en www.ibertenis.com mediante pago ON LINE: 12 E en absoluta; 
19 euros en 2 categorías (máximo); 9 E en categorías juniors, ATA o VENRES 
11 DE XUÑO, 24 h. O pago realizarase ONLINE a través da pasarela de pago da 
páxina Ibertenis.  

A aportación en forma de alimentos perecedeiros farase o primeiro día nun 
contedor a disposición dos participantes, entendéndose que esta cantidade é 
mínima, pero non máxima. 

En caso de non realizarse a cadro nalgunha categoría (mínimo 4 xogadores), a 
organización habilitará algún medio para a devolución da inscrición. 

Límite da inscrición: venres 11 de xuño, 24 h. 

Data do sorteo: sábado 12 de xuño, 12 h, Pavillón Polideportivo Universidade, 
campus de Ourense. 

5) Premios: 

Todas as categorías: 
 

Campión: Trofeo. 
Subcampión: Trofeo. 

 

6) Horarios: De luns a venres de 16 h a 23 h (preferentemente a partir das 
18 h.); sábado e domingo 10 00 a 20 h. 

Todos os partidos xogaranse nesa franxa horaria, doblando partidos  de ser 
necesario, respetando as restricións establecidas no Regulamento técnico da 



RFET. De haber cadros de máis de 16 xogadores, a organización habilitará 
unha nova franxa horaria, previo acordo cos xogadores. Na inscrición rógase 
aos xogadores faciliten os seus datos de contacto. 
7) Sistema de xogo: cadros de 8/16 xogadores (+ previa aberta de ser  
necesaria).  Os  partidos  xogaranse  ao  mellor  de  tres  sets,  con  Super  Tie 
Break en caso de empate a 1 set. 

8) Todos os xogadores estarán dispostos a doblar partidos no mesmo día e 
xogar en nocturno con luz artificial, respetando as restricións establecidas no 
Regulamento técnico da RFET. Aplicarase W.O. transcurridos 15 minutos 
despois da chamada do juiz árbitro para o partido previsto. 

9) A organización resérvase o dereito de modificar as presentes bases en 
beneficio do bo desarrollo do torneo. 

10) A organización comprométese en todo momento, así como o esixirá aos 
participantes, seguir o protocolo COVID para competicións individuais 
aprobado pola FGT. 

Nese sentido, no momento da inscrición, asinarase na páxina de Ibertenis a 
DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

11) A inscrición neste torneo supón a aceptación das normas aplicadas nestas 
bases, as que teñen carácter público. 

Árbitro principal: Manuel Ángel  García Fernández  

(Tel: 609 70 91 84 wassapt; manuel.garcia.fernandez66@gmail.com). 

 


