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CIRCULAR Nº 10

TEMPADA 2015/2016

V CAMPIONATO GALEGO PARA PERSOAS CON
DISCAPACIDADE FÍSICA E INTELECTUAL
III CAMPIONATO GALEGO PRE-BENXAMÍN
DATAS E LOCAL DE XOGO
Día 22 de maio de 2016, de 9:30 a 20:30 horas, no Pavillón do CEIP San Xoán de Filgueira, sito na
rúa Campo de Chao de Ferrol.
PROBAS A DISPUTAR
Equipos pé e cadeiras de rodas (mínimo 4 equipos inscritos).
En intelectuais computarán os 3 mellores xogadores e as 3 mellores xogadoras de cada entidade, para
o premio colectivo por clubs.
Individual pé, cadeira e intelectuais masculino e feminino (mínimo 8 xogadores/as inscritos)
Individual mixto pre-benxamín (mínimo 8 xogadores/as).
SISTEMA DE XOGO
Equipos de físicos, Corbillón (2 ou máis xogadores/as).
Os individuais disputaranse 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 Galega.
PARTICIPACIÓN
Poderán participar todos aqueles xogadores/as pre-benxamíns con licenza federada en vigor durante a
tempada actual.
A participación nas probas de discapacitados físicos e intelectuais é aberta para todas as persoas con
calquera tipo de discapacidade, que deberán acreditar co seu correspondente certificado oficial.
Tamén deberán posuír 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 posuír ningunha delas, poderase solicitar xunto coa inscrición neste campionato.
DEREITOS DE INSCRICIÓN
Os dereitos de inscrición na proba de individual pre-benxamín mixto e de 1 €.

Secretaria FGTM
José Luis Cabaleiro Fdez
Luis Ksado 17 Local 20
36209 – Vigo (Pontevedra)
Tel: 986227189
Fax: 986223790
Móbil: 630586804
Web: www.fgtm.es
E-mail: secretariafgtm@fgtm.es
jlcabaleiro@hotmail.com
CIF: V15149453

Os dereitos de inscrición faranse efectivos na conta da Federación Galega:
0130/3007/70/0108038102, enviando a continuación unha fotocopia da transferencia efectuada a José
L. Cabaleiro Fernández, mail: jlcabaleiro@hotmail.com
Se ao finalizar a data de inscrición non se recibiu a mencionada transferencia, darase de baixa ao Club
ou xogador/es implicado/s de todas as probas en que se inscribiron.
INSCRICIÓNS
O prazo de inscrición remata ás 20 horas do día 9 de maio, debendo dirixirse as mesmas o correo
lasencasas@hotmail.com, especificando:





Número de licenza.
Nome a apelidos.
Data de nacemento.
Club.

No caso de inscrición en equipos:






Nome do equipo (especificando pé ou cadeira).
Xogadores participantes.
Número de licenza dos xogadores.
Data de nacemento.
Club

Illa de Arousa, 21 de abril de 2016

