
 
 

 
 

 
 
 
 

BASES PROTENIS 2020 
PATROCINADO POR GADIS 

 
 

• ORGANIZADORES E DATAS: 
o Federación Galega de Tenis 

 

ZONA CLUB DATA 

FERROL Club de Campo de Ferrol Sábado  
26 de decembro 

VIGO Círculo Mercantil e Ind. de Vigo Sábado  
26 de decembro 

A CORUÑA Escuela de Tenis Marineda Sábado  
26 de decembro 

SANTIAGO Squash Santiago Domingo  
27 de decembro 

LUGO Centro Deportivo D10 Domingo  
27 de decembro 

PONTEVEDRA Casino Mercantil e Ind. de Pontevedra Domingo 
27 de decembro 

  
 

• CONTACTO: 
- Email:  circuitoxuvenil@fgtenis.net 
- Teléfono: 667 688 432 (sólo whatsapp) 

 
 

• INSCRICIÓNS: 
o Na web www.ibertenis.com 
o Prazo de inscrición: Ata o 22 de decembro de 2020 
o Cuota: 5,5€ (pago online a través da plataforma de Ibertenis) 
o Non se aceptarán outros métodos de pago.  
o As inscripcións incompletas serán descartadas o día 23 de decembro. 

 
 

 
• Os horarios de xogo serán publicados en: www.fgtenis.net e 

www.ibertenis.com  
 
 



 
 

 
 

 

	

NORMATIVA	
  

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

2. Actividade para xogadores en iniciación non puntuable para o ránking 
nacional.  

3. Categorías: 
a. Nivel vermello – Minitenis 
b. Nivel laranxa – 3/4 de pista 
c. Nivel verde – Pista completa 

4. En cada nivel, os xogadores serán agrupados en función de súa idade.  
5. Faranse grupos de 4 a 6 xogadores que disputarán partidos xogando unha 

liga de partidos individuais de aproximadamente unha hora de duración. 
6. Ao o ser un torneo de iniciación, non se realizarán eliminacións nin se xerarán 

clasificacións. O obxectivo é que os xogadores pasen unha boa xornada de 
tenis iniciándose na competición sen dar especial relevancia ao resultado 

7. Todos os inscritos e inscritas recibirán o mesmo premio (medalla) e un 
agasallo. 

8. Cumpriranse estritamente os protocolos sanitarios establecidos pola 
Federación Galega de Tenis e polo club sede. Resumo das medidas: 

a. Só pode asistir a actividade un acompañante por xogador. 
b. Débese realizar un rexistro previo cos datos da persoa que vai a 

acompañar ao xogador (enviarase formulario). 
c. Chegar 15 min antes da actividade e abandonar o club 15min despois 

de finalizar. 
d. Limitado o uso de vestiarios e aseos, só cando sexa imprescindible. 
e. Desinfección de mans antes da entrada en pista. 
f. Uso obrigatorio da máscara ata a entrada na pista. 
g. Dentro da pista manter sempre a distancia de seguridade. 
h. Uso de bolas marcadas e sen marcar como explicará o monitor. 

9. Os xogadores e xogadoras deberán revisar os horarios de xogo na páxina 
web www.ibertenis.com ou www.fgtenis.net  

10. Os/as xogadores/as deberán 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.  

 
 


