
 
BASES  MASTER PROVINCIAL DE A CORUÑA 
 
-Para participar é preciso estar en posesión de Licencia en vigor. Designaránse os 
Lucky loser de acordo á norma vixente.  
 
-Só se poderán inscribir os 16 primeiros xogadores e xogadoras do ranking, e que 
TEÑAN LICENCIA POR UN CLUB DA PROVINCIA DA CORUÑA (os xogadores dos postos 
seguintes poderan inscribirse como suplentes). 
 
-A inscrición farase por e-mail a clubtenispuntasalera@yahoo.es , ata o 12 de 
Decembro ás 14:00 horas e nela deberá constar nome completo, licencia, ranking, club 
e problemas horarios. Ademáis deberase adxuntar o xustificante de pago da inscrición 
de 22€  na conta do CLUB TENIS BOIROMAR: 0133 6052 91 4200001337 de LA CAIXA. 
Os horarios no tfno. 691203243 e por e-mail. 
  
- O sorteo será o 13 de Decembro na casa da cultura de boiro ás 14:00. 
A competición celebrarase os días: 26 Ó 30 de Decembro, en superficie será pista dura. 
 
- Os cadros serán de 16 xogadores,  xogarase  con bola Babolat e o sistema de xogo 
será ó mellor de 3 sets pero con super-tie break sustituindo ó terceiro. O número de 
homologación é  9156. 
 
-O xuíz árbitro será Blas R. Sobrido Lago. Adxuntos: Victor Sobrido, Juan Carlos Simal, 
Manuel Franco e Virginia Simal. 
 
-Aplicarase o W.O. pasados 10 minutos da hora fixada, e os cabezas de serie fixaranse 
según a clasificación actual. 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. 
 
-Xogarase en horario de mañá e de tarde, polo que, se alguén ten algún problema 
horario nesas fechas, debe indicalo na inscripción, do contrario, non se terá en conta. 
 
-O hotel oficial do torneo será o “Hotel Jopi”, o precio da habitación dobre (con 
almorzó incluido) é de 45€, e a reserva farase directamente no hotel no tfno. 981 
844470. 
 
- Os premios serán os seguintes: 612€  en cada catergoría, co reparto:  
 
CAMPION/A---------------110€ 
FINALISTA------------------80€ 
SEMIFINALISTA-----------55€ 
CUARTOFINALISTA-------30€ 
OCTAVOFINALISTA-------22€  
 
Dereitos de Imaxe: Estas bases son públicas. A participación no Campionato supón a cesión dos dereitos de 
imaxe a Federación Galega de Tenis por parte de todos os participantes no campeonato, xogadores, 
adestradores, capitáns ou membros da organización. A FGT comprométese a utilizalos dereitos cedidos con 
fins promocinais e de información. Todo aquel xogador, adestrador, membro da organización que non dexese 
participar coa súa imaxe nos actos do campeonato excepto: fotografías de entrada a pista, de grupo e entrega 
de trofeos, deberá comunícalo por escrito a FGT.  
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