
 

BASES DA 
5ª Proba do 
Circuíto do 
Barbanza  
2020 

-As normas que rexen o torneo serán 
as da R.F.E.T. 

 
-Para participar no torneo é preciso 
estar en posesión de Licencia en vigor. 

 
-Categorías: convócanse as categorías 
absoluto e  veterano +35, infantil, 

cadete e xúnior en categoría masculina 
e femenina, si ben só se cerebrarán 
as que se reunan  16 inscritos. 

 
-A inscrición ata o 6 de setembro ás 
14:00 horas e realizarase por e-mail ó 

mailto:clubtenispuntasalera@yahoo.es 
ou en IBERTENIS, os horarios no tfno. 
691203243  (Blas) ou Ibertenis.  

O precio da inscrición, a ingresar na 
conta: la caixa: CLUB TENIS PUNTA 
SALERA:  ES04 0133 6052 94 42000 
00904 de LA CAIXA, será 12€ EN ABS. 

Masculino e feminino, e 10€ no resto. 
Cada xogador deberá cubrir una 
declaración responsable aceptando 

as condicions de participación. Non 
se xustificará ningún wo QUE NON 
TEÑA PAGADA A INSCRIPCIÓN. 

 
- Si o w.o. é inxustificado, non se lle 
permitirá participar en ningunha proba 

máis na tempada. Ademais, a 
entrega de premios oficial, 
cerebrarase ó remate da última 

final, aquel xogador que non esté 
presente, perderá o dereito ó 
premio e o trofeo. 

 
-O número de homologación é o ¿ 
 

-Xogarase ó mellor de 3 sets pero con 
super-tie break sustituíndo ó terceiro. 
  

-A superficie será pista dura. 

 
-A competición celebrarase os días:   
11, 12 e 13 de setembro de 2020. 
 

-O sorteo será o 6 de setembro na Casa 
da Cultura de Boiro ás 14:30. 
 

-Xuíz árbitro:  Blas R. Sobrido Lago. 
Adxuntos: Víctor Sobrido e Virginia 
Simal. 

 
-O cadro será de 16 xogador@s,  os 
cabezas de serie fixaranse segundo a 

clasificación actual. Designaranse os 
“Lucky loser” de acordo  á norma 
vixente.  

 
-Xogarase con bola Babolat, cada 
xogador terá 2 bolas diferenciadas.  

 
-Aplicarase o W.O. pasados 10 minutos 
da hora fixada. 

 

- seguirase o protocolo de 
competición individual 
establecido pola 
Federación Galega de 
Tenis.  

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDADE: 
- Non se permitirá o acceso a 

persoas con síntomas da 
enfermidade. 

- Queda prohibido compartir 
bebidas e alimentos. 

- Deberase traer a mascarilla, 

ata a entrada en pista. 
- - Os xogadores e o público en 

xeral, deberán absterse, de 

ter contacto, con calquer 
obxecto común. 

- - Utilizarase o xel 

deinfectante antes e despois 
do partido, que estarán a 
disposición dos participantes, 

que no teñan. 

mailto:clubtenispuntasalera@yahoo.es
http://www.ibertenis.com/


- - Os xogadores só terán 

acceso a baños, non 
vestiarios. 

- As sillas de cada xogador 

estrán separadas por 6 
metros, os xogadores farán 
os cambios de campo por 

lados diferentes, e 
eliminarase o saudo inicial e 
final. 

- Deberase respetar en todo 
momento, a distancia de 
seguridade. 

- En canto ao aforo, O 
ESPACIO PARA O PUBLICO 
ESTARÁ SO RESERVADO 

PARA 4 PERSOAS SENTADAS. 
- Non existirán pistas de 

quencemento. 
 

DEREITOS DE IMAXE: A inscrición neste torneo, conleva a cesión dos dereitos de  

imaxe. Fundamentalmente para a entrega de trofeos. 


