XXVIII TORNEO SAN RAMON
(2º Memorial Juan Jose Pereira Vazquez)
27,28,29 Noviembre y 4,5,6 Diciembre 2020

MEDIDAS COVID (Se aplicará normativa COVID,
tanto las establecidas por el Concello de
Vilalba, la Xunta de Galicia, así como por la
Federación Gallega de Tenis).

Club Organizador: Club Tenis Vilalbes (www.ctvilalbes.es)
Categorías:

Prazo de
inscrición:
Data sorteo:

Alevín, Infantil (masculino e feminino), Absoluto (masculino e
feminino), +35 absoluto.

Ata o mercores, 25 de Novembro de 2020 ás 20,00 horas.
Vilalba, 25 de Novembro ás 20,30h no local das pistas de tenis do
complexo deportivo de A Magdalena.

Datas Xogo:

Fase previa: 27,28,29 de Novembro de 2020 (en cateroria
Absoluta)
Fase Final: 4,5,6 de Decembro de 2020 (en categoria Absoluta)

Inscricións:

Por e-mail en ctvilalbes@gmail.com / www.ibertenis.com

Datos xogadores:

Nome, Apelidos, nº licencia, club ao que pertence, teléfono de
contacto especificando a prueba na que compite

Cuota de
Inscrición:

Premios:

10€ por xogador en categorías alevín, infantil, cadete e 12€
xogador en categorías sénior fase previa e 15€ fase final.
Xogadores do Club Tenis Vilalbes abonaran só o 50% da inscrición.
• Senior Masculino:
- Campión: Trofeo Sargadelos valorado en 120€

-

Subcampión: Trofeo de Sargadelos

• Alevín, Infantil: Trofeo ao campión e subcampión

Xuiz Árbitro:

Organización:

Paulino Fernández Seoane (627536059)

-

-

Normas Xerais:

O cadro oficial xestionarase a través da plataforma
www.ibertenis.com, tamen podera seguirse a competición
en www.ctvilalbes.es
Ao abonar a inscripción, os xogadores poderán asinar o
permiso para a posible utilización de imaxes súas no
Torneo que poidan aparecer nas publicacións oficiais do
Club.

1.
O torneo rexirase polo reglamento da R.F.E.T.
2.
Para poder participar é necesario estar en posesión da
licencia federativa en vigor.
3.
O torneo xogarase nas 3 pistas de tenis quick 1 cemento
pulido do C.T. Vilalbes, con bólas Prince. Os partidos poderán

desputarse con luz natural ou artificial.
4.
O cadro final será de 16 xogadores. A él accederán os 10
mellor clasificados, 4 procedentes da fase previa e 2 invitados.
5.
A organización poderá aplicar o W.O. unha vez transcurridos
15 minutos dende o horario establecido para o inicio do partido.
6.
Todos os partidos desputaranse ao mellor de 3 sets, con tiebreak en todos eles, salvo no terceiro set dos partidos da fase
previa e categorias alevin, infantil, +35, que se decidirán por un
super tie-break.

• O Xuiz Árbitro terá a potestade de resolver calquera cuestión
relativa ao Campionato que se suscite antes ou durante a
disputa do mesmo. As súas decisións serán inapelables.

Nº homologación:

989

