XVIII TORNEO INTERNACIONAL ABERTO “CONCELLO DE GONDOMAR” DE
TENIS DE MESA
22 e 23 de SETEMBRO DE 2017
PAVILLÓN MUNICIPAL DE GONDOMAR
PATROCINA: DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E CONCELLERÍA DE DEPORTES DO CONCELLO DE GONDOMAR
ORGANIZA: AGRUPACIÓN DEPORTIVA VINCIOS (A.D. VINCIOS)

DÍAS E HORARIO:
SÁBADO 22 DE 9:30 A 21:00 H para tódalas categorías: Pre-benxamín, Benxamín, Alevín, Infantil,
Xuvenil, Sub 23 e Veteráns.
DOMINGO 23 DE 9:30 A 20:00 H. AFECCIONADOS MIXTO, ABSOLUTA MASCULINA E FEMININA.
(A competición farase de forma continuada, sen parar ao mediodía, os xogadores contarán con tempo
razoable para poder comer)

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
SÁBADO 22
1ª FASE: POR GRUPOS e 2ª FASE: CADROS ELIMINATORIOS.
DOMINGO 23:
ABSOLUTO MASCULINO:
1ª FASE: POR GRUPOS.
2ª FASE: CADROS ELIMINATORIOS (dous cadros finais, OPEN “A” e “B”).
ABSOLUTO FEMININO E AFECCIONADOS:
1ª FASE: POR GRUPOS e 2ª FASE: CADRO ELIMINATORIO.
O XUÍZ ÁRBITRO SERÁ DESIGNADO POLA FGTM.
Os ÁRBITROS serán os propios xogadores-as, nas eliminatorias os eliminados serán os árbitros, as roldas
de semifinais e finais serán arbitradas por árbitros designados pola Organización.
Tódolos xogadores e xogadoras deberán ter licenza federativa agás os afeccionados.

INSCRICIÓNS:
O prazo de inscripción para os xogadores federados remata o día 11 de setembro de 2017 as 23:59 horas.
A inscripción para os xogadores federados é gratuita.
Para os xogadores afeccionados o prazo remata o día 16 de setembro. A inscripción para os xogadores
afeccionados ten un custe de 5€, que se poderán abonar ou na conta do club:
La Caixa ES94 2100 5752 6702 0007 9253 (poñer no “CONCEPTO” nome do xogador ou xogadores) ou
presencialmente.
Deberán formalizar a súa inscripción enviando un correo electrónico á dirección de correo
advinciostm@gmail.com. No caso de facer o ingreso en conta deberase enviar copia da transferencia.
Os clubs alfiliados á Federación Galega cumplimentarán o formulario correspondente segundo as
indicacións recollidas na páxina web da FGTM: http://fgtm.es/competicion/circuito-galego/circuitogalego-torneos/item/1255-sistema-de-inscripcion-en-torneos-campeonatos.
Os restantes clubs españois e estranxeiros formalizarán a súa inscrición enviando un correo electrónico
á dirección seguinte: ranking-circuito-galego@fgtm.es. Ao non estar afiliados á FGTM, deberán facilitar:
NOME, APELIDOS, DATA DE NACEMENTO, nº de LICENZA e CLUB ao que pertencen.
Unha proba para que se dispute será necesaria a inscrición mínima de 8 xogadores ou xogadoras, de non
se chegar a este mínimo, a organización poderá decidir ou facer unha proba mixta desa categoría ou
pasar os participantes á categoría superior, terase en conta, en todo caso, o criterio do Xuíz Árbitro.
NON SE PERMITIRÁ A INSCRIPCIÓN NO MESMO DÍA EN MÁIS DUNHA PROBA.
INSCRIPCIÓN LIBRE EN TÓDALAS CATEGORÍAS.
TORNEO DO CIRCUITO GALEGO.
INFORMACIÓN: advinciostm@gmail.com.
CATEGORÍAS:
Absoluta masculina: xogadores de calquera idade.
Absoluta feminina: xogadoras de calquera idade.
Sub 23 masculino e feminino: xogadores-as nados no 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Xuvenil masculino e feminino: xogadores-as nados no 2001, 2002, 2003.
Infantil masculino e feminino: xogadores-as nados no 2004, 2005.
Alevín masculino e feminimo: xogadores-as nados no 2006 e 2007.
Benxamín masculino e feminino: xogadores-as nados no ano 2008 e 2009.
Prebenxamín masculino e feminino: xogadores-as nados no ano 2010 e posteriores.
Veteráns masculino +40: xogadores nados antes do 1-1-1980.
Veteráns masculino +50: xogadores nados antes do 1-1-1970.
Veteranas feminina: xogadoras nadas antes do 1-1-1980.
Afecionados mixto: xogadores de calquera idade, tamén poden participar xogadores-as federados que só
xogaran na 2ªliga galega a tempada pasada.
PREMIOS:
TROFEOS para os DOUS primeiros-as de cada proba desputada e MEDALLAS para os semifinalistas.
VICENTE PINTOS SANTIAGO
PRESIDENTE DA AGRUPACIÓN DEPORTIVA VINCIOS

