
 

 

 

MÁSTER CIRCUITO REXIONAL JUVENIL BABOLAT 
 

• NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: 942 

 

• ORGANIZADORES:  

o Federación Galega de Tenis  

o Centro Deportivo D10 

 Carretera Ferreira - Mosteiro, s/n, 27150 Outeiro de Rei, Lugo 
 982 98 60 35 

o Club de Tenis As Termas 

 Rúa Montefaro S/N - Frigsa, 27003 Lugo 
 699 96 03 48 

 

• COMITÉ ORGANIZADOR:  

Federación Galega de Tenis, Emilio Carballés, Jose Andrés Pereiro. 

 

• XUÍZ ÁRBITRO: Carlos Coira. 

• ADXUNTO: Marco Casal. 

• XUÍCES ITINERANTES: A designar. 
 

• CONTACTO: 

- Email:  circuitoxuvenil@fgtenis.net 

- Teléfono: 667 688 432 (sólo whatsapp) 
 

• DATAS:  

o Do 3 ao 8 de setembro de 2019 

 

• CATEGORÍAS:  

o Alevín, infantil, cadete e júnior masc. e fem. 

o Parellas sub 14 masc. e fem. (só clasificados na categoría individual) 

o Parellas sub 18 masc. e fem. (só clasificados na categoría individual) 

 

• BOLA OFICIAL: Babolat Roland Garros 
 

• Os cadros, horarios e resultados serán publicados en: www.fgtenis.net e 

www.ibertenis.com  
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• ORDE DAS CATEGORÍAS NOS CLUBES: 

 

• CENTRO DEPORTIVO D10:  
 

o Categorías:  

 Alevín e Infantil Masculino + Parellas sub-14 masculinas 

 Cadete e júnior feminino + Parellas sub-18 femininas 
 

o Superficie: Pista dura. 

o Cadros Individuais: Fase final de 8 xogadores. 

- 2 sets + supertiebreak. 

o Cadros parellas: fase final de 8 parellas. 

- 2 sets + super-tiebreak (no ad). 

 

• CLUB DE TENIS AS TERMAS:  
 

o Categorías:  

 Alevín e Infantil feminino + Parellas sub-14 femininas 

 Cadete e júnior masculino + Parellas sub-18 masculinas 
 

o Superficie: Tennis Quick. 

o Cadros Individuais: Fase final de 8 xogadores. 

- 2 sets + supertiebreak. 

o Cadros parellas: fase final de 8 parellas. 

- 2 sets + super-tiebreak (no ad). 
 

 

• PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN: 
 

1º.- Inscribirse na web: www.ibertenis.com ata o venres 30 de agosto 

en categorías individuais. 

2º- O sábado 31 de agosto publicarase o ránking Babolat actualizado. 

3º.- De todos os xogadores e xogadoras inscritas, seleccionaranse os 8 

mellor clasificados no ránking Babolat de cada categoría, que serán 

os que participen no máster. 

4ª.- O domingo 1 de setembro pecha a inscrición para as categorías 

de parellas sub-14 e sub-18. Nestas categorías só poden participar 

xogadores que estén clasificados para o máster.  

  

o Prezo das inscricións: 11€ por categoría. 

 

o Pago da inscrición: Unha vez que o xogador sexa confirmado, deberá 

facer o pago da inscrición antes do luns día 2 as 15:00h. a través da 

pasarela de pago da páxina www.ibertenis.com  
 

• SORTEO: Martes 3 de setembro na Federación Galega de Tenis. 
 

 

• PREVISIÓN HORARIA: 

o Mércores 4 -----→ 1/4 final categorías alevín, infantil e parellas sub-14. 

o Xoves 5 ----------→ 1/4 final categorías cadete, junior e parellas sub-18. 

o Venres 6, Sábado 7, Domingo 8: Semifinais e finais todas as categorías 
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NORMATIVA 
  

1. A competición aplicará as normas da R.F.E.T e do Circuíto Galego Xuvenil de Tenis 

Babolat 2019.  

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

3. De todos os xogadores e xogadoras inscritas, seleccionarase aos 8 xogadores con 

mellor Ránking Babolat do circuito. 

4. Datas de xogo: Do 3 ao 8 de setembro.  

5. Horarios: A Federación Galega de Tenis poderá programar partidos de 16:00h. a 

21:00h. de martes a venres e de 10:00h a 21:00h. en fin de semana. 

6. Os horarios de xogo non serán oficiais ata as 19:00 h. do día anterior.  

7. Todos/as os/as xogadores/as que teñan algún problema puntual de horarios 

deberán comunicalo no momento de facer a súa inscrición.  Estas peticións deben 

ser por causas excepcionais. 

A Federación non atenderá ningún cambio nin petición unha vez que os horarios 

sexan publicados. As observacións horarias que sexan expostas polos/as 

participantes únicamente serán atendidas se non afectan ao normal 

desenvolvemento da competición.  

8. Os/as xogadores/as deberán revisar as listas de aceptación publicadas tralo peche 

de inscrición. Do mesmo xeito, será obriga dos/as xogadores/as informarse das 

datas e horarios dos seus partidos. 

9. O Xuíz Árbitro poderá aplicar W.O. a todos/as os/as xogadores/as que non se 

presenten a xogar 10 minutos despois do momento de entrada na pista.  

10. Os/as xogadores/as deberán vestir en pista de forma regulamentaria e 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.  

11. PREMIOS: Trofeos para os campións, campioas, subcampións e subcampioas de 

cada categoría. 

12. O xuíz árbitro poderá modificar as pistas e/ou o sistema de xogo (segundo o 

regulamento técnico da RFET) por motivos meteorolóxicos ou organizativos. 

13. Todas as cuestións non establecidas neste Regulamento serán resoltas polo Xuíz 

Árbitro ou polos adxuntos. As súas decisións serán inapelables. 
 

 

 

 

 


