
 

Calquera xogador de tenis pode participar sen ter experiencia previa, xa que é moi sinxela a súa 
práctica. A federación Galega presta as raquetas regulamentarias para xogar.  

Organizadores:  
Federación Galega de Tenis 
Circulo Mercantil e Industrial de Vigo 

Xuíz árbitro: 
Marco Casal  

Xuíz adxunto: 
Carlos Coira 

Xuíz Itinerante:  
A designar 

Pelota Oficial:  
Touchtennis 

Contacto: 
Teléfono: 667688434 (WhatsApp) 

Categorías 
Absoluto masculino 
Absoluto feminino. 
Absoluto Parellas (masculinas, femininas ou 
mixtas) 

Superficie:  
Herba artificial e resina. 

Datas: 
4 -6 de decembro 2021. 

Data Sorteo:  
29 de novembro 2021 
 
 
 
 

Inscricións:  
Na WEB: www.ibertenis.com 
ata o xoves 25 de novembro 2021.   
12,5€ Campionato Galego Touchtennis 
O pago da inscrición realizarase a través 
sa pasarela de pago da páxina 
www.ibertenis.com no momento de 
realizar a inscrición.  

Sistema de Xogo:  
En función da inscrición, sendo o 
formato mais comun 2 sets curtos + 
super tiebreak  
 
Os cadros, horarios e resultados serán 
publicados en: www.fgtenis.net e 
www.ibertenis.com  

http://www.ibertenis.com/
http://www.ibertenis.com/
http://www.fgtenis.net/
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Calquera xogador de tenis pode participar sen ter experiencia previa, xa que é moi sinxela a súa 
práctica. A federación Galega presta as raquetas regulamentarias para xogar.  

 

 

PREMIOS:  
Trofeos para campión e finalista  

PROGRAMACIÓN:  
 

MERCANTIL DE VIGO 4/12/21 5/12/21 6/12/21 

Campionato Galego Touchtennis  

Absoluto  EN FUNCIÓN DE INSCRICIÓN EN FUNCIÓN DE INSCRICIÓN ½ Y FINAL 

Parellas 
MIXTO 

EN FUNCIÓN DE INSCRICIÓN EN FUNCIÓN DE INSCRICIÓN ½ Y FINAL 

 
En función da inscrición organizaranse o formato de competición, o obxectivo e 
disputar o maior número de partidos posibles. Os días de xogo disputaranse mais dun 
partido.  

NORMATIVA:  
 
A competición aplicará as normas do touchtennis. 
Enlace ao regulamento do touchtennis https://www.rfet.es/es/touchtennis-
normativa.html 
É indispensable ter a licenza federativa galega en vigor para poder participar neste 
torneo.  
O acceso e aberto.  
Os horarios de xogo non serán oficiais ata as 19:00 horas do día anterior.  
As/os xogadoras/es deberán revisar as listas de aceptación publicadas tralo peche da 
inscrición. Do mesmo xeito, será obriga das/os xogadoras/es informarse das datas e 
horarios dos seus partidos.  
O xuíz árbitro poderá aplicar W.O as xogadoras/es que nos se presenten a xogar 10 
minutos despois do momento de entrada en pista.  
As/os xogadoras/es deberán vestir en pista de forma regulamentaria e axustar o seu 
comportamento, e o dos seus acompañantes ao código de conducta.  
O xuíz árbitro poderá modificar as pistas e /ou sistema de xogo (segundo o 
regulamento técnico da RFET) por motivos meteorolóxicos ou organizativos.  
Tódalas cuestións non establecidas neste regulamento serán resoltas polo Xuíz árbitro 
ou polos adxuntos.  
 

https://www.rfet.es/es/touchtennis-normativa.html
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