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NORMATIVA PARA CAMPIONATOS GALEGOS

NORMAS XERAIS

1. Para a organización dun Campionato Galego, as solicitudes deberán ter
entrada na secretaría da Federación cunha antelación mínima de 3
meses.
2. O prazo de inscrición nos Campionatos Galegos deben de rematar
de ser posible 15 días antes da celebración, no caso da disputa de
un máximo de 2 campionatos simultaneos, e 30 días no caso de
que se convocaran simultaneamente 3 ou mais campionatos.
3. Para a disputa dunha proba a inscripción mínima deberá ser de 4
equipos, 8 individuais e 8 dobres.
4.
En todolos campionatos o 1º día disputaranse as probas de dobres e
dobres mixtos pola mañá e as de equipos pola tarde, e o 2º as de
individual, agás cando se disputen dous campionatos ao mesmo tempo.
Ningún xogador/a poderá participar en dúas probas o mesmo día.
Cando teñan lugar dous campionatos galegos simultaneamente,
deben disputarse as probas de individual do de maior
paticipación, e as probas de dobres e a de equipos do outro, o 1º
día, e á inversa o 2º día, coa finalidade de que o Xuiz-Árbitro
aproveite mellor os recursos materiais e humanos.
5. Os cabezas de serie de todalas categorias, designaranse tendo en conta
os rankings oficiais da FGTM, agás a proba de equipos absolutos
masculinos e femininos, que se determinará pola categoría e a
clasificación oficial no intre de facer o sorteo.
6. Na modalidade de equipos non se permitirá a participación con
xogadores/as de diferentes clubes, en ningunha categoría.arse
En todolos campionatos o 1º día disputaranse as probas de dobres e
dobres mixtos pola mañá e as de equipos pola tarde, e o 2º as de
individual, agás cando se disputen dous campionatos ao mesmo tempo.
Ningún xogador/a poderá participar en dúas probas o mesmo día.
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7. Coa fin de que tanto clubes como participantes sexan coñecedores de
antemán do desenvolvemento dos campionatos nos que se inscriben,
acordamos que o planing dos campionatos debe se-lo mesmo ao haber
cupos de participación, polo que será o Comité Galego de Árbitros quen
dea as instruccións aos Xuices-Árbitros designados, e que deberán facer
dentro do posible que na fase de grupos, os mesmos sexan de 4 ou no
caso de non cubirse o cupo e non dera múltiplo, podería quedar un ou
máis grupos de 3 ou 5 de xeito excepcional.
8.

@s xogador@s da categoría a disputar terán preferencia dentro
do cupo, seguidos da inmediata categoría inferior, sempre e
cando dispoñan de puntuación no ranking galego da categoría
convocada.
No caso de que con ambas categorías non se cubra o cupo,
éste cubrira-se por orde de ranking dos xogador@s inscritos, e se
ainda asi houbera vacantes, éstas cubriranse polos xogador@s
inscritos sen puntuación, sendo por sorteo no caso de se un
número maior do que as prazas vancantes a cubrir.

9. O número de parellas de dobres será o equivalente á metade da
inscripción individual.
10.
Disputaránse os terceiros e cuartos postos de todas as
probas.
11. Haberá

trofeo para o campión/a, subcampión/a e terceiros
clasificados, podendo ser substituidos por medallas nas
modalidades de individual e dobres. En equipos trofeos para os
clubs e medallas para os xogador@s.

12.

13.

A organización de cada campionato, deberá aportar auga con
caracter obrigoatorio, agás no absoluto e veteranos.

As probas a convocar en todolos campionatos son: equipos,
individual, dobres masculinos, dobres femininos e dobres mixtos, agás en
infantil e cadete que a proba de equipos se disputa a través do programa
XOGADE, da Secretaría Xeral para o Deporte.arse
14.
A proba de equipos disputarase por eliminatorias.
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15.
Unha vez publicadas as listaxes e sorteos definitivos, non se
farán cambios, nen se aceptarán baixas que xunto coas
incomparecencias deberán xustificarse documentalmente.
16. A primeira baixa ou incomparecencia, non xustificada, levará
unha sanción económica de 30 € máis a perda da media de
puntos no ranking resultante de dividir o total de puntos entre o
número de probas nas que participou.
17. A
segunda baixa ou incomparecencia, non xustificada levará
unha sanción de 60 €, a perda do 50% dos seus puntos no
ranking e non poderá xogar os dous seguintes eventos oficiais
(campionato e/ou torneo do Circuito, nos que pola súa categoría
poidese participar)
18. A terceira baixa ou incomparecencia, non xustificada, ademais
dos 60 € e a perda do outro 50% dos puntos, e ademais NON SE
LLE PERMITIRÁ A DISPUTA DE COMPETICIÓN OFICIAL
ORGANIZADA POLA FGTM, no que quede de tempada.
19.
Estas sanción aplicaranse tamén ao CIRCUITO GALEGO DE
TORNEOS.
20.
Ésta normativa entra en vigor o 24 de xullo de 2012.
ABSOLUTO
1. Disputarase nunha única fase a modalidade de equipos con 12
equipos masculinos e 6 femininos, segundo a categoría e
clasificación na liga correspondente.
2.

Nas probas individuais os cupos máximos son de 32 xogadores e
16 xogadoras.

3. O sistema de competición por equipos é o de Copa do Mundo.
4. Os equipos estáran formados por un máximo de 5 xogadores/as.
5. Non se permitirá en ningún caso a inscrición de xogadores extranxeiros
en equipo de categoría superior á que xogan en ligas, nin tampouco a
ningún xogador en equipo diferente ao seu, que sexan da mesma
categoría.

Secretaria FGTM
José Luis Cabaleiro Fernández
R/Luis Ksado, 16 L20
36209 VIGO (Pontevedra)
Tel: 986227189
Fax:986223790
Móbil: 630586804
Web: www.fgtm.es
E-Mail: secretaria|@fgtm.es
jlcabaleiro@hotmail.com
CIF: V15149453

VETERANS

1. Os cupos de participación por equipos son 16 masculinos +40, 16
masculinos +50 e 8 femininos
2. Os cupos de participación en individual son 48 nas masculinas e 24 na
feminina.
3. De non poder disputarse a proba de equipos femininos, os inscritos
disputarán a proba de equipos de +50.
4. De non poder disputarse a proba de individual feminino, participarán en
+60, e de non disputarse, xogarían en +50
5. De non poder disputarse a proba de dobres femininos, encadrarian-se en
+50 , e de non disputarse, xogarían en +40.
6. De non poder disputarse a proba de equipos +50, encadrarian-se en +40
os equipos inscritos.
7. De non poder disputarse a proba individual masculina de +60,
encadrarian-se en +50 ou de non disputarse en +40
8. De non poder disputarse a proba de dobres masculina de +50,
encadrarian-se na proba de +40.
9. Á marxe dos puntos anteriores os xogadores/as poden inscribir-se nas
probas de categoría superior.
10.

O sistema de competición é Copa do Mundo en +40, e corbillón en
+50 e feminina.

11.

Os equipos estarán formados por un máximo de 5 xogadores e un
mínimo de 3 en +40, e un máximo de 4 e un mínimo de 2 en +50 e
feminino.
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SUB-23
1. Os cupos de participación son 16 equipos masculinos e 8 femininos.
2. Os cupos individuais son 48 xogadores e 24 xogadoras.
3. O sistema de competición é Copa do Mundo en masculino e Corbillón en
feminino.
4. Os equipos estarán formados por un máximo de 5 xogadores e un
mínimo de 3 na categoría masculina e un máximo de 4 e un mínimo de 2
na feminina.

XUVENIL

1. Os cupos de participación son 16 equipos masculinos e 8 femininos.
2. Os cupos individuais son 48 xogadores e 24 xogadoras.
3. O sistema de competición é Copa do Mundo en masculino e Corbillón en
feminino.
4. Os equipos estarán formados por un máximo de 5 xogadores e un
mínimo de 3 na categoría masculina e un máximo de 4 e un mínimo de 2
na feminina.

CADETE

1. A modalidade de equipos dispúta-se dentro da competición Xogos
Galegos Deportivos (XOGADE) da Secretaría Xeral para o Deporte.
2. Os cupos individuais son 48 xogadores e 24 xogadoras.
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INFANTIL

1. A modalidade de equipos dispúta-se dentro da competición Xogos
Galegos Deportivos (XOGADE) da Secretaría Xeral para o Deporte.
2. Os cupos individuais son 48 xogadores e 24 xogadoras.

ALEVIN, BENXAMIN E PRE-BENXAMIN

1. Na categoría pre-benxamin, a competición só será individual mixta.
2. Na categoría benxamin a competición de equipos será mixta.
3. 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.
4. O sistema de competición de equipos é o Corbillón, cun máximo de 4 e
un mínimo de 2 xogadores/as.
5. O cupo de equipos na categoría alevín é de 16 masculinos e 8 femininos.
6. Na categoría alevín os cupos individuais son 48 xogadores e 24
xogadoras.
7. Nas categorías pre-benxamin e benxamin non hai cupos.

En nome da Comisión Técnica de Normativas
Manolo Fernández.

