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CIRCULAR Nº
16

TEMPADA
2012/2013

II CAMPIONATO GALEGO PERSOAS CON DISCAPACIDADE
(FISICA E INTELECTUAL)
DATAS E LOCAL DE XOGO
Día 22 e 23 de xuño de 2013, de 9:30 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas, no
Pavillón do CEIP San Xoan de Filgueira, sito na rúa Campo de Chao de Ferrol.
Sábado 22:Campionato Galego de Discapacidade Intelectual
Domingo 23: Campionato Galego de Discapacidade Física

PROBAS A DISPUTAR
Equipos masculinos e femininos (mínimo 4 equipos inscritos)
Individual masculino e feminino (mínimo 8 xogadores/as inscritos)
No caso de haber unha amplia inscrición, establecerianse varias categorías en
función do número de participantes e da súa discapacidade.
De non ser así, as categorías a disputar son pé e cadeira en físicos e unha
única categoría en intelectuais.

SISTEMA DE XOGO
Equipos de físicos, corbillón, equipos de intelectuais, corbillón adaptado (AX, B-Y, A-Y)
Os individuais disputáranse por grupos na 1ª Fase e por eliminatorias na Fase
Final.
Dependendo das circunstancias, o Xuiz Arbitro adaptará a competición segundo
o número de participantes e as circunstancias deles, o que será comunicado coa
suficiente antelación a través da web da www.fgtm.es

PARTICIPACIÓN
A participación é aberta e gratuita para todas as persoas con calqueira tipo de
discapacidade, que deberán acreditar co seu correspondente certificado oficial.
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Tamén deberán posuir a súa correspondente licenza federativa, a través da
Federación Galega de Tenis de Mesa, ou da licenza FEDDF, no caso dos
discapacitados físicos, ou da licenza FEDDI, no caso dos discapacitados
intelectuais.
No caso de non posuir ningunha delas, poderase solicitar xunto coa inscrición
neste campionato.
A LICENZA, neste caso pode darse de alta como independente a través da
Federación, ou a través dun clube ou asociación, sendo a mesma DE NON
PARTICIPANTE (chámase así para diferenciar das de participantes en ligas), e
por un prezo de 12 €, e xunto coa folla de inscrición, enviarase FOTOCOPIA DO
IMPRESO DE TRANSFERENCIA BANCARIA, A NOME DA FGTM, (BANCO SIMEÓN,
EN VILAGARCÍA, C.C./0130/3007/70/0108038102), polo importe das licenzas tramitadas.

INSCRICIÓN
O prazo de inscrición finaliza ás 20 horas do día 16 de xuño.

CABEZAS DE SERIE
Os cabezas de serie farase co ranking obtido cos resultados da primeira edición
dos Campionatos do ano 2012, e para os sorteos terase en conta que non se
enfronten de ser posible, xogadores/as do mesmo club, na primeira fase.
Ferrol a 28 de maio de 2013
Manolo Fernández (616011951)

