Número de Homologación
917 e 918

Club sede:
CC Mercantil e Industrial de Vigo

Comité organizador:
FGTenis
Mercantil de Vigo

Xuíz árbitro:
Marco Casal e Carlos Coira

Xuíz adxunto:
Carlos Coira e Marco Casal

Xuíz Itinerante:
A designar

Pelota Oficial:
HEAD

Contacto:
Teléfono: 667688432 (WhatsApp)

Categorías
Absoluto masculino e feminino.
Júnior masculino e feminino.
Cadete masculino e feminino.
Infantil masculino e feminino.
Alevín masculino e feminino.
Benxamín masculino e feminino. (Torneo
aberto)

Superficie:
GreenSeet

Datas:
3 -12 de decembro 2021.

Data sorteo:
29 de novembro 2021

Inscricións:
Na web: www.ibertenis.com
ata o xoves 25 de novembro 2021.
21€ Máster Absoluto
12,5€ Máster Galicia Head Tour
O pago da inscrición realizarase a través
sa pasarela de pago da páxina
www.ibertenis.com no momento de
realizar a inscrición.

Acceso:
Absoluto: (14 AD, 2 WC)
Júnior masculino: 9 AD
Júnior feminino: 8 AD
Cadete masculino: 9 AD
Cadete feminino: 12 AD
Infantil masculino: 8 AD
Infantil feminino: 10 AD
Alevín masculino: 8 AD
Alevín feminino: 8 AD
Benxamín masculino: Aberto.
Benxamín feminino: Aberto.

Sistema de Xogo:
Ao mellor de 2 sets + súper tiebreak.
Benxamín: En función da inscrición.

Os cadros, horarios e resultados serán publicados en: www.fgtenis.net e
www.ibertenis.com

PREMIOS:
Master Galego Absoluto:
Categorías
Campión/a
Finalista
½ finalista
¼ finalista
Subtotal
Total premios en metálico

Individual feminino
320€
160€
80€
40€
800€

Individual masculino
320€
160€
80€
40€
800€
1600€

Máster Galicia Head Tour:
Reparto dun total de 7800€ en material deportivo

PROGRAMACIÓN:
MERCANTIL DE VIGO

4/12/21

5/12/21

6/12/21

8/12/21

11/12/21

12/12/21

MASCULINO

1/8 Y ¼

½

FINAL

FEMININO

1/8 Y ¼

½

FINAL

MÁSTER ABSOLUTO
MASCULINO

¼

½

FINAL

FEMININO

¼

½

FINAL

ALEVÍN
MASCULINO

¼

½

FINAL

FEMININO

1/8 Y ¼

½

FINAL

INFANTIL
MASCULINO

1/8 Y ¼

½

FINAL

FEMININO

1/8 y ¼

½

FINAL

CADETE
MASCULINO

1/8 Y ¼

½

FINAL

FEMININO

¼

½

FINAL

JUNIOR
MASCULINO

sen determinar

½

FINAL

FEMININO

sen determinar

½

FINAL

BENXAMÍN

A programación nace coa intención de respectala, pero pode ser modificada por
cuestións organizativas.

Os cadros, horarios e resultados serán publicados en: www.fgtenis.net e
www.ibertenis.com

NORMATIVA:
A competición aplicará as normas da RFET.
É indispensable ter a licenza federativa galega en vigor para poder participar neste
torneo.
O acceso e por ranking nacional para o Master Galego Absoluto e polo ranking Galicia
Head Tour para o Master do Circuíto GHT (segundo condicións establecidas no
regulamento)
Os horarios de xogo non serán oficiais ata as 19:00 horas do día anterior.
As/os xogadoras/es deberán revisar as listas de aceptación publicadas tralo peche da
inscrición. Do mesmo xeito, será obriga das/os xogadoras/es informarse das datas e
horarios dos seus partidos.
O xuíz árbitro poderá aplicar W.O as xogadoras/es que nos se presenten a xogar 10
minutos despois do momento de entrada en pista.
As/os xogadoras/es deberán vestir en pista de forma regulamentaria e axustar o seu
comportamento, e o dos seus acompañantes ao código de conducta.
O xuíz árbitro poderá modificar as pistas e /ou sistema de xogo (segundo o
regulamento técnico da RFET) por motivos meteorolóxicos ou organizativos.
Tódalas cuestións non establecidas neste regulamento serán resoltas polo Xuíz árbitro
ou polos adxuntos.

Máster Galicia Head Tour:
Por mor da situación provocada pola COVID19, ao longo deste ano, fixeronse dúas
modificacións importantes no calendario do Galicia Head Tour:
1º.- Reducir de 6 a 4 as probas do circuíto.
2º- Limitar a inscrición a unha soa categoría na primeira e na segunda proba.
Para non prexudicar as xogadoras/es no computo global do número de probas a
disputar, o comité de competición decide que:
• No caso da primeira e segunda proba, tódolos xogadores contabilizarán no
resto de categorías como proba disputada, pero con 0 puntos.
• As xogadoras/es con 3 probas disputadas nas que conseguiron puntos e
remataron o circuíto dentro dos 8 mellores, terán preferencia no acceso o
cadro.

Os cadros, horarios e resultados serán publicados en: www.fgtenis.net e
www.ibertenis.com

Polo tanto, o acceso ao master será o seguinte
1º.- Acceden ao master os 8 xogadores con 3 probas disputadas que teñan mais puntos
(seguindo os criterios establecidos no regulamento).
2º.- Dáse unha praza extra as xogadoras/es que teñan 2 probas disputadas e:
• Que completen a participación das 3 probas coa primeira ou a segunda proba.
• Que a súa puntuación total sexa maior ca da xogadora/or clasificada no posto 8.
3º.- Isto vai dar lugar a que poda xerarse algún cadro con mais de 8 xogadoras/es.
4º.- No caso de baixas, so se cubrirán con suplentes se o número de xogadoras/es e
inferior a 8.

Os cadros, horarios e resultados serán publicados en: www.fgtenis.net e
www.ibertenis.com

