XIV TORNEO DE VERÁN DE TENIS 2021
CLUB DE TENIS E.D.M. SALCEDA D CASELAS (so non federados)

1. O Torneo rexerase polas normas da R.F.E.T. É indispensable estar en
posesión da licenza federativa de tenis para o presente ano.
2. Probas a disputar: Absoluto (masculino).
3. Xogarase a 2 sets con tie break e supertie break en lugar do terceiro
set. Por decisión do xuíz arbitro, poderase modificar o sistema de xogo
(segundo o regulamento técnico da RFET) por motivos de tempo ou
meteorolóxicos.
4. Os cadros finais serán de 16 xogadores, pasaran catro xogadores da
fase previa.
5. Os partidos xogaranse en pistas de green set; nas instalacións da área
deportiva Altamira, e nas instalacións do IES Pedras Rubias (pista de
resina) e se fose necesario utilizarase luz artificial.
6. As datas de celebración serán do 1 de Xullo o 18 de Xullo de 2021.
7. Se fose necesario podería ter que xogarse dous partidos o mesmo dia.
8. É obrigación dos xogadores decatarse da data e hora dos seus
partidos. O Xuíz Árbitro poderá aplicar W.O. a todo xogador que non se
presente a xogar 10 minutos despois da hora oficial sinalada para o seu
partido.
9. Recoméndase a tódolos xogadores que teñan problemas de horarios o
comuniquen ó inscribirse.
10. Os xogadores en pista deberán vestir de forma regramentaria e
axustalo seu comportamento as normas do Código de Conduta.
11. A data limite para a inscrición será o luns día 28 de xuño as 14 horas.
12. As inscricións realizaranse online, na páxina www.deportesalceda.gal
13. Tódalas cuestións que se susciten non determinadas neste
Regulamento serán resoltas polo Xuíz Árbitro ou polos adxuntos que el
nomee para substituílo na súa ausencia. As súas decisións serán
inapelables.
14. Organización:
Club organizador: Club de tenis E.D.M. Salceda

Proba Absoluta masculina
Organización: Ignacio Trigo,Martín Acuña e Juan José Rodríguez
Teléfono de contacto: 600 776 487
E-mail de contacto: nachomonitordetenis@gmail.com

