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CIRCULAR Nº 14

TEMPADA 2012/2013

XXI CAMPIONATO GALEGO VETERANO
DATA, HORARIO E LOCAL DE XOGO
15 de xuño de 2013, a partir das 9:30 horas, na Casa do Deporte, rúa Duquesa de Lugo s/n, na
Cidade de Lugo.
PROBAS A DISPUTAR
Equipos masculinos e femininos.
SISTEMAS DE XOGO
Equipos masculinos de +40 anos (Copa Swaythling, mínimo 3 xogadores).
Equipos masculinos de +50 anos e femininos (Corbillón, mínimo 2 xogadores/as).
Xogarase en grupos ou cadros eliminatorios, dependendo da inscrición en cada proba.
PARTICIPACIÓN
•

16 equipos masculinos de + 40 anos.

•

16 equipos masculinos de + 50 anos.

•

8 equipos femininos.

Para seleccionar os equipos de veteranos de + 40 anos tomáranse os 3 primeiros xogadores de cada
equipo, con máis puntuación no ránking.
Para seleccionar os equipos de veteranos de +50 anos e feminino tomáranse os 2 primeiros/as
xogadores/as de cada equipo, con máis puntuación nos respectivos ránkings.
Se en calquera das probas non se alcanzasen os 4 equipos inscritos, estes encadraranse segundo se
indica a continuación:
•
•

Menos de catro equipos femininos, na proba de +50 anos.
Menos de catro equipos de +50 anos, na proba de equipos de +40 anos.

CABEZAS DE SERIE
Os cabezas de serie tomaranse tendo en conta os ránking masculinos e femininos respectivos.
SANCIONS
As non comparecencias 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. Non obstante, 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.
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INSCRICIÓNS
Os equipos interesados en participar nestes campionatos terán que cubrir os FORMULARIOS DE
INSCRICIÓN que se encontran na páxina web da galega, antes das 14:00 horas do día 31 de maio
de 2013.
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.
Antonio Lasén Casás
Presidente do Comité de Actividades
Illa de Arousa, 13 de maio de 2013

