
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

• NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: 935 y 936 
 

• ORGANIZADORES:  

o Federación Galega de Tenis.  

o Real Club Tenis Coruña 

 Rua Mahatma Gandhi, s/n, O'Seixal - Oleiros, 15176 (A Coruña) 

 981 66 05 19 

o Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña. 

 Av. do Metrosidero, 2, 15001 (A Coruña).  

 981 21 81 81 
 

• COMITÉ ORGANIZADOR: Iago Fernández-Reija, Borja Yribarren, FGTenis. 

• XUÍZ ÁRBITRO: Carlos Coira. 

• ADXUNTOS: Marco Casal, Gabriel Fernández. 

• XUÍCES ITINERANTES: A designar  

• CONTACTO: 

- Email:  circuitoxuvenil@fgtenis.net 

- Teléfono:  667 688 432 (whatsapp) 
 

• DATAS:  

o Campionatos Galegos Alevín/Cadete: do 10 ao 26 de maio de 2019. 

o 1º Torneo Babolat Infantil/Júnior: Do 17 ao 26 de maio de 2019. 
 

• INSCRICIÓNS: 

o Na web: www.ibertenis.com ata o xoves 2 de maio. 

o Prezo das inscricións: 11€ por categoría. (nas categorías de dobres só 

paga a inscripción 11€ un/unha compoñente da parella) 

o O pago dá inscrición deberá realizarse a través da pasarela de pago 

da páxina www.ibertenis.com no momento de realizar a inscrición. 

Non se permitirán outros formatos de pago. 

o Sen o abono, a inscrición non será considerada válida e ese xogador 

ou xogadora non se incluirá no sorteo. 
 

• BOLA OFICIAL: Babolat 
 

• DATA DO SORTEO: Luns 6 de maio ás 12:00h. 
 

• PREMIOS: Trofeos para os campións, campioas, subcampións e 

subcampioas de cada categoría. 
 

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

www.ibertenis.com  

http://www.ibertenis.com/
http://www.ibertenis.com/
http://www.fgtenis.net/
http://www.ibertenis.com/


 

 

 

 

 

 
 

 

• CAMPIONATOS GALEGOS ALEVÍN E CADETE: 
 

o Sede: Real Club de Tenis Coruña. 

 A fase previa da categoría Cadete celebrarase na RSD Hípica 

de La Coruña 

o Datas: Do 10 ao 26 de maio (Torneo de fin de semana). 

o Días de xogo: 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de maio.  

o Horario de programación de partidos: De 10:00h. a 21:00h. 

o Categorías: individual masculino, individual feminino, dobres 

masculinos, dobres femininos e dobres mixtos. 

o Superficie:  

 Categorías Alevíns: Terra batida. 

 Categorías cadetes: Pista dura (tennis quick). 

o Cadros Individuais: fase final de 32 (20AD, 8Q 4 WC) e previa aberta. 

- Fase previa: 2 sets + supertiebreak. 

- Fase final: ao mellor de 3 tie-break sets. 

o Cadros dobres/mixtos: fase final de 16. 

- 2 sets + super-tiebreak (no ad). 

 

 

 

• TORNEO BABOLAT CATEGORÍA INFANTIL E JÚNIOR: 
 

o Sede: Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña.  

o Datas: Do 17 ao 26 de maio (Torneo de fin de semana). 

o Días de xogo: 16, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de maio.  

o Horario de programación de partidos: De 10:00h. a 21:00h. 

o Categorías: Individual masculina e feminina. 

o Superficie: Pista dura (tennis quick) 

o Cadros: Divisións seguindo o regulamento do Circuíto Xuvenil. 

o Sistema de puntuacións: 2 sets + super-tiebreak. 

 

 

NOTA: Os xogadores e xogadoras poden apuntarse en dúas categorías 

aínda que se xoguen en diferentes clubs. 

 



 

 

 

 

  

NORMATIVA 
  

1. A competición aplicará as normas da R.F.E.T e do Circuíto Galego Xuvenil de Tenis 

Babolat 2019.  

2. É indispensable ter a licenza federativa en vigor para poder participar neste 

torneo. 

3. Horarios: A Federación Galega de Tenis poderá programar partidos de 10:00h a 

21:00h. os días non lectivos, e a partires das 16:00h. os días lectivos. 

4. Os horarios de xogo non serán oficiais ata as 19:00 h. do día anterior.  

5. Todos/as os/as xogadores/as que teñan algún problema puntual de horarios 

deberán comunicalo no momento de facer a súa inscrición.  Estas peticións deben 

ser por causas excepcionais. 

A Federación non atenderá ningún cambio nin petición unha vez que os horarios 

sexan publicados. As observacións horarias que sexan plantexadas polos/as 

participantes unicamente serán atendidas se non afectan ao normal 

desenvolvemento da competición.  

6. Os/as xogadores/as deberán revisar as listas de aceptación publicadas tralo 

peche de inscrición. Do mesmo xeito, será obriga dos/as xogadores/as informarse 

das datas e horarios dos seus partidos. 

7. O Xuíz Árbitro poderá aplicar W.O. a todos/as os/as xogadores/as que non se 

presenten a xogar 10 minutos despois do momento de entrada na pista.  

8. Os/as xogadores/as poderán inscribirse en dúas categorías, así como nas 3 

modalidades nos campionatos galegos (individual, dobres e dobres mixto). 

9. O máximo de categorías/modalidades que poden disputar son 3. 

10. Os/as xogadores/as deberán vestir en pista de forma regulamentaria e axustar o 

seu comportamento, e o dos seus acompañantes ao código de conduta. Non 

serán tolerados condutas inadecuadas e que non se axusten ao cumprimento das 

normas do tenis, deberá primar en todo momento o máximo respecto ao resto de 

compañeiros da competición, acompañantes, membros do equipo arbitral, 

socios, persoal e instalacións do club organizador.  

11. O xuíz árbitro poderá modificar as pistas e/ou o sistema de xogo (segundo o 

regulamento técnico da RFET) por motivos meteorolóxicos ou organizativos. 

12. Todas as cuestións non establecidas neste Regulamento serán resoltas polo Xuíz 

Árbitro ou polos adxuntos. As súas decisións serán inapelables. 

 
 


