BASES DO XXVI Open de tenis C.T. Codesal
Nº Homologación: 979
Contacto:
Mail: open@ctcodesal.com
Teléfono: 699805643 (Marcos Milego Baz)
Xuíz Árbitro: Fabián Gutiérrez Corvetto

1. DATAS
PRESENTACIÓN DO TORNEO: 25 XULLO
RECEPCIÓN DAS XOGADORAS: 27 XULLO
FASE PREVIA: 28 XULLO-1 AGOSTO
FASE FINAL: 1-5 AGOSTO
2. PRAZO DE INSCRICIÓN
A data límite de inscrición será o 25 de Xullo ás 21:00 na páxina web ibertenis.com.
3. SORTEO
Absoluto masculino: mércores 26 de Xullo ás 21:00 horas.

4. REGULAMENTO
1.

2.

Regulamento:
Este campionato rexerase polo Regulamento da Real Federación Española de
Tenis.
Os partidos disputaranse ao mellor de 3 sets con “Tie-Break”.
A bola Oficial será WILSON. Fase final tendrá cambio de bolas no 3 set.
Superficie: Tennis quick para todas as probas utilizándose luz artificial se fose
preciso.
Probas:
Absoluto Masculino

3.

4.

Inscricións:
As inscricións para as probas serán en ibertenis.com. É imprescindible
cumplimentar todos os datos achegados. Todas as inscripción que non teñan email e teléfono de contacto non serán aceptadas.
Cadros:
-Fase Final: 16 xogadores (12 directos, 2 W.C. e 2 Qualy)
-Fase Previa: Aberta
Para a designación dos Lucky Losers se aplicará a normativa vixente.

5.

Publicación de cadros e horarios en:
www.fgtenis.net
www.ibertenis.com
www.ctcodesal.com/OPEN
É obligación dos xogadores enterarse da data e hora dos seus partidos sendo o oficial o
publicado en ibertenis.com o día anterior ás 19:00. O Xuiz Árbitro podrá aplicar W.O. a
todo xogador que non se presente a xogar 15 minutos despois da hora oficial señalada
para o seu partido.

6.

Custo da inscrición:
Individual: 15€
Para as probas individuais, deberase facer o pago na conta bancaria ES07 0238
8310 2006 0006 9469 antes do 27 de Xullo ás 21:00.

7.

Premios e agasallos:
- Absoluto:
• Campión: 600€ + trofeo
• Finalista: 300€ + trofeo
• Semifinalista: 150€
• Cuartofinalista: 75€
• Octavofinalista: 37€

8.

Dereitos de imaxe:
Estas bases son públicas. A inscrición ou participación no torneo supón a cesión
dos dereitos de imaxe ao club organizador (Club de Tenis Codesal) e á FGTenis
por parte de todos os participantes do campionato, sexan xogadores,
adestradores, membros da organización ou público. A organización
comprométese a utilizar os dereitos cedidos exclusivamente con fins
promocionais e de información. Todo aquel xogador, adestrador, membro da
organización ou público que non desexe participar coa súa imaxe nos actos do
campionato excepto: fotografías de entrada en pista, de grupo e entrega de
trofeos, deberá comunicalo a través das canles de comunicación do campionato.

9.

Todas as cuestións que xurdan durante o torneo e non estean determinadas
neste regulamento serán resoltas polo Xuíz. As suas decisiones serán inapelables.

6. LOCALIZACION DO CLUBE
Carretera do Codesal s/n número
36788 Camposancos, A Guarda (Pontevedra)
Coordenadas: 41.8852,-8.8553

5.

HOTEL DO TORNEO
HOTEL ELI-MAR
C/ Vicente Sobrino, nº 12
36780 A Guarda (Pontevedra)
Prezos habitacións:
-Habitación individual:
-Habitación dobre:

51,50 € c/ almorzo
63,80 € c/ almorzo

Contacto para reservas:
Correo-e:
Teléfono:
Web:

reservas@eli-marhotel.com
986 613 000
www.elimarhotel.com

