Número de Homologación
914

Club sede:
CC Mercantil e Industrial de Vigo

Comité organizador:
FGTenis
Mercantil de Vigo

Xuíz árbitro:
Marco Casal (Máster Absoluto) e
Carlos Coira (Máster Head)

Xuíces adxuntos:
Gabriel Fernández, Carlos Coira e
Marco Casal

Xuíz adxunto Itinerante:

Superficie:
GreenSeet

Datas:
2 -11 de decembro 2022

Data sorteo:
28 de novembro 2022

Inscricións:
Na web: www.ibertenis.com
ata o xoves 24 de novembro 2022.
21€ Máster Absoluto
12,5€ Máster Galicia Head Tour
O pago da inscrición realizarase a través
da pasarela de pago da páxina
www.ibertenis.com no momento de
realizar a inscrición.

A designar

Acceso:

Pelota Oficial:

Absoluto masc. e fem.: 14AD + 2 WC
Júnior masc. e fem: 8 AD
Cadete masc. e fem.: 8 AD
Infantil masc. e fem.: 8 AD
Alevín masc. e fem.: 8 AD
Benxamín masc e fem. : Aberto

HEAD

Contacto (whatsapp):
Máster absoluto: 667688434
Máster Head: 667688432

Categorías

Absoluto masculino e feminino.
Júnior masculino e feminino.
Cadete masculino e feminino.
Infantil masculino e feminino.
Alevín masculino e feminino.
Benxamín masc. e fem.. (Torneo aberto)

Sistema de Xogo:
Cadro eliminatorio ao mellor de 2
sets + súper tiebreak.
Benxamín: Round Robin ou cadro
eliminatorio en función da inscrición

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

PREMIOS:
Master Galego Absoluto:
Categorías
Campión/a
Finalista
½ finalista
¼ finalista
Subtotal
Total premios en metálico

Individual feminino
320€
160€
80€
40€
800€

Individual masculino
320€
160€
80€
40€
800€
1600€

Máster Galicia Head Tour:
Reparto dun total de 7800€ en material deportivo.

PROGRAMACIÓN:
MERCANTIL DE VIGO

MÁSTER ABSOLUTO

ALEVÍN

INFANTIL

CADETE

JUNIOR

BENXAMÍN

3/12/22

4/12/22

6/12/22

8/12/22

10/12/22

11/12/22

MASCULINO

1/8 + 1/4

SEMIS

FINAL

FEMININO

1/8 +1/4

SEMIS

FINAL

SEMIS

FINAL

SEMIS

FINAL

SEMIS

FINAL

SEMIS

FINAL

SEMIS

FINAL

SEMIS

FINAL

SEMIS

FINAL

SEMIS

FINAL

MASCULINO
FEMININO

1/4
1/4

MASCULINO
FEMININO

1/4
1/4

MASCULINO
FEMININO

1/4
1/4

MASCULINO
FEMININO

1/4
1/4

MASCULINO

1ª/2ª rolda

SEMIS

FINAL

FEMININO

1ª/2ª rolda

SEMIS

FINAL

Esta programación é unha previsión e non ten carácter definitivo, polo
que pode modificarse en calquera momento por cuestión organizativas.

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

NORMATIVA:
1. A competición aplicará as normas da R.F.E.T e do Galicia Head Tour 2022.
2. É indispensable ter a licencia federativa galega en vigor para poder
participar neste torneo.
3. Criterios de acceso:
• Máster Galego Absoluto: Ranking Nacional
• Máster Head: Ranking do Galicia Head Tour (segundo condicións
establecidas no regulamento). En caso de empate a puntos Head,
o desempate farase segundo a clasificación nacional vixente o día
do sorteo.
4. Sistema de competición:
• Máster Galego Absoluto:
o Sistema de xogo: Cadro eliminatorio.
o Sistema de puntuación: 2 sets + Supertiebreak
• Máster Head:
o Sistema de xogo: Cadro eliminatorio.
o Sistema de puntuación: 2 sets + Supertiebreak
• Torneo Benxamín:
o Sistema de xogo: Grupos/Eliminatorio segundo a inscripción.
o Sistema de puntuación: 2 sets cortos + Supertiebreak
5. Datas e horarios:
• A prioridade será programar partidos os días non laborables (sábados,
domingos e festivos) pero se é necesario xogar algún partido en día
laborable o horario de xogo será a partir das 17:00h.
• No caso de que algún xogador ou xogadora sexa seleccionado para
disputar o máster nacional infantil de tenis, a organización facilitará os
horarios de xogo para que se podan compatibilzar ambos torneos.
6. É responsabilidade dos xogadores revisar as listas de aceptación
publicadas tralo peche da inscrición, así como os horarios de xogo.
7. Os horarios non serán oficiais ata as 19:00h. do día anterior, polo que é
imprescindible que o revisen a partir desa hora.
8. Unha vez publicado a orde de xogo, non se farán modificacións agás por
causas organizativas.

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

9. Por cuestión de cortesía e respecto polo rival, calquer xogador ou
xogadora que non poda disputar un partido, deberá avisar coa suficiente
antelación para poder darle aviso ao seu rival e evitarlle un desprazamento
innecesario.
10. O xuíz árbitro ou os seus adxuntos poderán aplicar W.O. a todos os
xogadores que non se presenten a xogar 10 minutos despois de ser
chamados para entrar en pista.
11. Todos os partidos deberán xogarse no club organizador), agás que o xuíz
árbitro entenda necesario desprazar algún partido a outro club para
garantir o bo desenvolvemento do torneo.
12. Os xogadores deben vestir en pista de forma regulamentaria (non poden
levar camisetas con logos de máis de 26cm2 e poden levar escudo/logo
do club cun máximo de 39cm2) (ver anexo).
13. Os xogadores deben axustar o seu comportamento e o dos seus
acompañantes ao código de conducta. Esixirase en todo momento o
máximo respeto ao resto de xogadores, acompañantes, membros do
equipo arbitral, socios, persoal e instalacións do club organizador.
14. O xuíz árbitro poderá modificar as pistas e/ou el sistema de xogo (según o
regulamento técnico da RFET) por motivos meteorolóxicos ou organizativos.
15. Seguiranse os protocolos sanitarios establecidos pola Federación Gallega
de Tenis correspondentes a competición individual.
16. Todas as cuestións non establecidas neste regulamento serán resoltas polo
xuíz árbitro ou polos seus adxuntos/itinerantes. As súas decisiones serán
inapelables.

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

ANEXO: (regulamentación sobre a vestimenta)

CAMISETA REGULAMENTARIA

CAMISETA NON REGULAMENTARIA

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

