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CIRCULAR Nº 13

TEMPADA 2014/2015

XXIII CAMPIONATO GALEGO SUB 23
XXIII CAMPIONATO GALEGO ALEVÍN
CAMPIONATOS, DATAS E LOCAL DE XOGO
XXIII Campionato Galego Sub 23 e Alevín,
6 e 7 de xuño de 2015.
Pavillón Municipal de Vilalba, situado no campo da feira, entre: Avda. Terra Cha e Rúa Calvario.
DÍA NO QUE SE DISPUTA CADA PROBA
Sábado:
Galego Sub 23: individual masculino e feminino, dobres masculinos e femininos e dobres mixtos.
Galego Alevín: equipos masculinos e femininos.
Domingo:
Galego Alevín: individual masculino e feminino, dobres masculinos e femininos, dobres mixtos.
Galego Sub 23: equipos masculinos e femininos.
SISTEMA DE XOGO
XXI Campionato Galego Sub 23:

Equipos Masculinos (Copa Swaythling, mínimo 3 xogad.).
Equipos Femininos (Corbillón, mínimo 2 xogadoras).

XXI Campionato Galego Alevín:

Equipos Masculinos e Femininos (Corbillón, mínimo 2 xog.).

Na categoría alevín, poden participar equipos mixtos (xogador e xogadora) no caso de que haxa
só unha licenza masculina e/ou unha feminina no mesmo clube, que se encadrarán na modalidade
de equipos masculinos.
Os individuais disputáranse por grupos na 1ª Fase e por eliminatorias na Fase Final.
As probas de dobres masculinos, femininos e mixtos, disputaranse por eliminatorias, ao mellor de 3
xogos, ata chegar a semifinais en que se volverá a xogar ao mellor de 5 xogos.
PARTICIPACIÓN
Equipos masculinos: 16
Equipos femininos: 8
Individual Masculino: 48 xogadores
Individual feminino: 24 xogadoras
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Dobres masculinos: 24 parellas
Dobres femininos: 12 parellas
Dobres mixtos: 24 parellas
Para seleccionar os equipos co sistema de xogo Copa Swaythling, tomáranse os 3 primeiros
xogadores/as de cada equipo, con máis puntuación no ránking.
Para seleccionar os equipos co sistema de xogo Corbillón, tomáranse os 2 primeiros xogadores/as de
cada equipo, con máis puntuación no ránking.
Os xogadores/as participantes nas probas de individuais e dobres, tomaranse polo orden do ranking.
A participación será para todos aqueles xogadores con licenza federada en vigor durante a tempada
2014/2015.
CABEZAS DE SERIE
Os cabezas de serie tomaranse tendo en conta o ranking.
SANCIONS
As incomparecencias ou abandono de equipos (sen causa xustificada) sancionarase con 60 €. O club
que non faga efectiva a sanción imposta excluiráselle das competicións que resten por disputar na
tempada. No entanto, o equipo que posteriormente a súa inscrición, non poida participar, e póñao en
coñecemento da F.G.T.M. con 3 días de antelación (como mínimo) á disputa do campionato, non
será sancionado.
As incomparecencias ou abandono de xogadores na proba individual (sen causa xustificada)
sancionaranse con 30 € (a satisfacer polo seu club). No caso de non facer efectiva a devandita
sanción, o xogador implicado quedará excluído das competicións que resten por disputar na
tempada. No entanto, o xogador que posteriormente a súa inscrición, non poida participar, e póñao
en coñecemento da F.G.T.M. con 3 días de antelación (como mínimo) á disputa do campionato,
non será sancionado.
INSCRICIÓNS
Os equipos interesados en participar nestes campionatos deberán cubrir os Formularios de
Inscrición que se encontran na páxina web da galega, antes das 14:00 horas do día 22 de maio de
2015.
Notas: A criterio do Xuíz Arbitro poderase xogar, na proba de equipos, en dúas mesas.
O Comité de Actividades poderá variar algunha das normas anteriores, comunicándoo coa
suficiente antelación.
Illa de Arousa, 27 de abril de 2015

