I Torneo Senior (Veteran@s) Cidade De
Ourense -Tenis Atlántico
20 de SETEMBRO – 23 DE SETEMBRO DE 2018

Bases do torneo
Características: este torneo rexerase polas normas da RFET. Para poder participar
é imprescindible ter a licenza competitiva do ano en curso.

Datas e lugar: do 20 de setembro ao

23 de setembro no Club Santo Domingo de

Ourense

Categorías:
•
•

INDIVIDUAL: +35, +45, +55, +65, +70 tanto en feminino como masculino (mínimo 8
participantes por categoría)
PARELLAS: +35, +45, +55, +65, + 70 tanto en feminino, masculino e parellas mixto (mínimo
6 parellas por categoría)

Entradas:
Cadros
Fase Final
Fase Previa

Tamaño
8 xogadores
8 xogadores

AD
4 AD
6 AD

WC
2WC
2WC

Previa
2Q

Superficie do xogo: Resina sintética.
Pelota oficial: Babolat
Sistema de xogo, horarios e regras:
•
•
•

•

•
•

O torneo disputarase ao mellor de tres sets con super tie-break no terceiro na fase
final, e ao mellor de 2 sets curtos con super tie – break no terceiro na fase previa.
Os cadros finais serán de 8 xogadores (2 convidados e 2 clasificados da fase previa,
se fose necesario)
A información e horarios estará publicada na plataforma Ibertenis
(www.ibertenis.com). É a obriga dos xogadores de estar informados da data e
hora dos partidos.
Horario oficial da competición: das 10:00 ás 21:00 horas. Recoméndase a todos os
xogadores que teñan problemas de horarios o comuniquen ao formalizar a
inscrición.
Un mesmo xogador poderá anotarse en tres probas como máximo (cun máximo de
2 probas individuais).
Todas as cuestións que xurdan serán resoltas polo Xúiz Árbitro e os adxuntos. As
súas decisións serán inapelables.

Premios e agasallos:

Trofeos para os campións e finalistas de todas as
categorías, e agasallo para todos os participantes. Excursión en catamarán pola Ribeira
Sacra, visita o Mosteiro de Santo Estevo e cea oficial.

Inscrición: a data límite de inscrición será o xoves 13 de setembro, realizándose o

sorteo o venres 14 as 12:00 horas. A inscrición realizarase a través da páxina
www.ibertenis.com , o participante será responsable da autenticidade da información
subministrada.

Taxa de inscrición: 25,00 € incuíndo ata un máximo de 3 probas (cun máximo de
2 probas individuais). Para formalizar a inscrición deberase facer unha transferencia a:
NÚMERO DE CONTA: ES88 2080 5251 4430 4008 2769
CONCEPTO: SENIOR+ NOME E APELIDOS DO XOGADOR

Organización:
•
•
•
•
•
•
•

Club organizador: CLUB SANTO DOMINGO
Número de homologación do torneo: 9144
Director do torneo: Victor Fernández Bello
Xúiz árbitro: Adrián Sampedro
Adxunto: Enrique Armendáriz.
Teléfonos de contacto: 988 38 00 43
E-mail: info@clubsantodomingo.es

Programación:
Data
Rolda
18:30 a
20:00
20:15 a
21:30
22:30

20/09/2018
Previa

21/09/2018
¼ final individual
/parellas
Excursión en
catamarán pola
Ribeira Sacra
Visita Mosteiro de
Santo Estevo
Cea Oficial

22/09/2018
½ final
individual/
parellas

23/09/2018
Finais
Individual/
parellas

Dereitos de imaxe: o rexistro ou participación no torneo implica a transferencia de dereitos de imaxe
ao Club Santo Domingo e FGTenis por parte de todos os participantes nas probas que sexan xogadores,
adestradores, membros da organización e público. Calquera xogador, adestrador, membro da
organización ou público que non queira participar coa súa imaxe nos eventos do torneo (excepto as
fotografías de entrada na pista, grupo e entrega de trofeos) deberá comunicalo por escrito a través das
canles de comunicación da proba.

Patrocinador principal:

Colaboradores

Hoteis Oficiais:
Hotel Franciso II Ourense
Tlf: 988 242 095
Individual con Almorzo
Dobre con Almorzo

50€
60€

Hotel Princess
Tlf: 988 269 538
Individual con Almorzo
Dobre con Almorzo

50€
60€

Hotel Os Caracoles en A Derrasa
Tlf: 988 38 01 65
Individual sin Almorzo
Dobre sen Almorzo

25€
35€

Indicar ao facer a reserva que é para o Torneo de Tenis, para que apliquen os prezos
desta oferta.

