
Categoría. Límite Inscrición. Datas de xogo. Cuota Socios / 

Non Socios. 

Alevín/Cadete 

Veteranos +45 

Dobres Mixtos. 

 

29 de Xuño as 14h 

 

1 a 5 Xullo. 

6€ / 12€ 

8€ / 15€ 

10€ / 20€ 

Infantil.  

Dobres Masc. 

Veteranos +35. 

 

1 de Xullo ás 14h 

Previa ( 3 a 6) 

F.Final ( 6 a 12) 

6€ / 12€ 

10€ / 20€ 
8€ / 15€ 

Junior. 

Absoluto 

Veteranos +55. 

 

8 de Xullo ás 14h 

Previa ( 10 a 13) 

F.Final ( 13 a 19) 

6€ / 12€ 

8€ / 15€ 

8€ / 15€ 

XXIII TORNEO NODOSA-CLUTECA 2015 
 

Nº Homologación: 9115 
Organizador: Club Tenis Cangas – Cluteca 
Xuiz-Árbitro: Jorge González / Carlos González.  
Adxuntos: D. Jorge Bernárdez / D. Dario Lata / D.Lorenzo J.L./ D. Serafín González / D.Jose Á. Glz. 
NORMAS DO TORNEO: 
1º  >  O Torneo rexerase polo regulamento da R.F.E.T.         
2º > Para poder participar é necesario ter a licencia federativa en vigor. 
3º > A inscrición farase a través da páxina de Ibertenis; enviarase o xustificante de pago o e-mail: cluteca@cluteca.com con anterioridad o peche das 
inscricións ( agás os soci@s do club).  
 Nº de conta para o ingreso: Abanca ES93 2080 5208 1630 4000 0744  
 Peche de inscricións: En función da data de inicio de cada categoría, a inscrición pecharase dous días antes as 14h. Terase ata as 20h dese día 
para posibles reclamacións, facendose o sorteo as 21h nas instalación de S.Roque. 
4º > Os partidos serán ó mellor de tres sets en categorías absolutas. No resto de categorías xogarase un super tiebreak en lugar do 3º set.  
5º > Aplicarase rigorosamente o W.O. a todo xogador se transcorridos 15 minutos da hora sinalada para o comezo do partido non se encontra na pista para 
comezalo. 
6º > Quecerase un máximo de 5 minutos dentro da pista antes de cada partido. 
7º > Os cadros da fase final estará composta por 16 xogadores, nos que 10 entrarán por clasificación , 4 clasificados das fases previas e 2 WC. Fase previa 
aberta. Toda categoría que non reuna un mínimo de participantes poderase non disputar. 
8º > Todo xogador terá a obriga de informarse da hora e data dos partidos na web do Club Tenis Cangas ou na páxina de Ibertenis. 
9º > As persoas inscrit@s no torneo autorizan ó Club de Tenis de Cangas, Cluteca, a utilizala súa imaxe para completar a información do torneo. 
10º > A ORGANIZACIÓN resérvase o dereito de modificar o calendario ou calquera das presentes normas coa fin de contribuír  á mellora da organización e 
desenvolvemento do Torneo 
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