
 
 
 
 
 

BASES DO XXVIII Open de tenis C.T. Codesal 
Nº Homologación:  

 
Contacto:  
 Mail: escuelateniscodesal@gmail.com 
 Teléfono: 699805643 (Marcos Milego Baz) 
 Xuíz Árbitro: Miguel Ángel Domínguez Alfonso 
                    

 
1. DATAS 

 PRESENTACIÓN DO TORNEO: 23 AGOSTO 

 RECEPCIÓN DOS XOGADORES: 24 AGOSTO 
 FASE FINAL: 24-30 AGOSTO 
 

2. PRAZO DE INSCRICIÓN 
 

A data límite de inscrición será o 21 agosto ás 20:00 na páxina web ibertenis.com. 
 

3. SORTEO 
 

Absoluto masculino: sábado 22 de agosto ás 12:00 horas. 
Junior masculino: sábado 22 de agosto ás 12:00 horas. 
Junior femenino: sábado 22 de agosto ás 12:00 horas. 

  

4. REGULAMENTO 
 

1.  Regulamento: 
Este campionato rexerase polo Regulamento da Real Federación Española de 
Tenis. 
Os partidos en ABSOLUTO disputaranse ao mellor de 3 sets con “Tie-Break”. 
JuniOR dous sets + super tie-break. 
A bola Oficial será WILSON en absoluto e TECNIFIBRE en junior. Fase final tendrá 

cambio de bolas no 3 set na categoría absoluta 
Superficie: Tennis quick para todas as probas utilizándose luz artificial se fose 
preciso. 



 
2. Probas: 

  Absoluto Masculino 
 Junior masculino 
 Junior femenino 

 

                   3.   Inscricións: 
As inscricións para as probas serán en ibertenis.com. É imprescindible 
cumplimentar todos os datos achegados. Todas as inscripción que non teñan e-
mail e teléfono de contacto non serán aceptadas. 

4. Cadros:  
  Absoluto Masculino 

-Fase Final: 16 xogadores (14 directos, 2 W.C. ) 
Junior Masculino e Femenino 
-Fase Final: 32 xogadores (28 directos, 4 W.C.) 

  Os cadros estarán formados polos 14 xogadores mellor rankeados inscritos na categoría 
  absoluto masculino e os 28 mellor rankeados nas categorías junior masculino e              
femenina. 

 
  

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 oficina do clube. 

   
7.  Premios e agasallos:  

- Absoluto: 
 Campión: 600€  
 Finalista: 300€  
 Semifinalista: 150€  
 Cuartofinalista: 75€  
 Octavofinalista: 37€ 

- Junior masculino e femenino: 
o Campion e campiona: 60€ vale material deportivo 
o Finalistas: 40€ vale material deportivo 



 
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:  51,50 € c/ almorzo 
 -Habitación dobre:   63,80 € c/ almorzo 
 

Contacto para reservas: 
 Correo-e:    reservas@eli-marhotel.com 
 Teléfono:   986 613 000 
 Web:    www.elimarhotel.com 

 
 
 

6. PROTOCO A SEGUIR POLO CLUBE E DEPORTISTAS COVID-19 
 
Durante a disputa do torneo se establecerán unhas normas basadas no protocolo FISICOVID de 

obrigatorio cumprimento por parte de todos os participantes e a organización: 
 



-Espazos comúns: 
- Todos os deportistas deben ir equipados coa súa mascarilla e xel 

desinfectante para mans. 
- O clube tomará a temperatura a todos os asistentes a competición. Se é 

superior a 37,5 ºC non poderá acceder a instalación. Recomendar realizar o 
autochequeo e se ten sintomas que se poña en contacto co serizo de saúde. 
Haberá dispensadores de xel no clube. 

-Deportistas e acompañantes: 
- Os xogadores chegarábn ao clube con 30 minuntos de antrelación con 

respecto o seu horario de xogo. O deportista estará nas instalacións de uso 
común cas medidas de seguridade xerais ata a chamada do xuíz árbitro. 

- O xuíz árbitro chamará a un xogador de cada vez para entregar auga e bolas. 
O deportista estará nas instalacións de uso común cas medidas de 
seguridade xerais ata a entrada a pista. 

- Os deportistas deberán abandonar as instalación tras o partido. Cumplir os 
portocolos especificos do clube. Se recomenda limitar o uso dos vestiarios. 

- Os acompañantes que queiran acceder ao clube deberán enviar un 
formularío onde fan a declaración responsable. Dende a organización 
pasarase diariamente o listtado de acompañantes. Non se permitirá o 
acceso ao clube a ninguna persoa que non este na lista. 

- Se premite o uso da cafetería por parte do acompañante do xogador 
seguindo os protocolos da mesma. 

 
-Durante o encontro: 

- Cada xogador terá asignadas duas bolas o xuíz árbitro determinará o 
xogador que xogue coas bolas marcadas. 

- O deportista tras o encontro depositará as bolas nun recipiente habilitado 
na oficina do xuíz árbitro para a posterior desinfección. 

- Recoller as botellas de auga utilizadas e depositalas nas papeleiras 
indicadas. Desinfectar a cadeira utilizada tralo partido. 

- As sillas dos deportistas estarán separadas un mínimo de 6 metros. 
Desinfección das sillas utilizadas antes e despois de cada partido. Evitar o 
contacto coa rede, postes, cadeira de xuíz etc. 

- Cada xogador soamente poderá coller as bolas que lle corresponden coa 
man. O envío das bolas ao oponente será coa raqueta ou o pé. 

- En caso da presenza do xuíz árbitro na pista os deportistas non poderán 
acercarse o xuíz árbitro, manterán a distancia e non pasarán en ningún 
momento a o outro lado da pista. 

-Organización: 
- Preparación e desinfección das zonas limitadas e espaciadas para a recollida 

de bolas e augas. Preparación e desinfección do espazo de traballo 
(oredenador, megafonía etc.) e por último marcas visibles de separación 
entre xogadores 

- Comprobación da presenza dos medios de hixene e desinfección na pista 
- O xuíz árbitro entregará unha botella de auga a cada xogador, que recollerá 

o deportista xunto cas bolas do partido. Está prohibido compartir bebidas e 
alimento. 



- A utilización dos espazos comúns do clube estará limitados por o aforo 
permitido. O clube encargarase da limpeza a desinfección. Abandonar as 
intalación tras a finalización da xornada 

- Preparación das bolas do encontro por parte do xuíz arbitro marcando 2 
bolas por xogador cun rotulador permanente de uso exclusive do xuíz. 

-Publico: 
- Esta prohibida a entrada de público o torneo. Soamente podrán estar no 

recinto os socios do clube, organización do torneo e acompañante 
rexistrado de cada xogador. 

 
 
 


