NORMATIVA TORNEO TENIS DE MESA A ESTRADA
1) DATA E LOCAL DE XOGO
O torneo de Tenis de Mesa no Concello de A Estrada, celebrarase o
día 14 de Xullo de 2019 e terá lugar no pavillón polideportivo Manuel Coto
Ferreiro situado en Rúa da Cultura, 10, A Estrada. No mesmo pavillón
que se celebrou o Torneo Zonal este ano. Poderánse atopar instruccións
para chegar ás instalacions no seguinte enlace:
https://goo.gl/maps/Q8hTgeNXyQA2Pn9i9
2) PROVAS A DESPUTAR E HORARIOS
Domingo, 14 de Xulio de 2019 de 10:00 a 20:00
O pavillón estará aberto a partir da 8.30 da maña e tamen o servicio de
cafetería (Pazo de Xerlis Sala Gradin)
A competición comezará as 10:00 h e pararemos as 14:00 h . Volvera a
comezar as 16:00h para rematar as 20.00 h (Os horarios son orientativos
a falta dos listados de inscritos definitivos)
.Categoria Absoluto Mixto con Open A e Open B: calquera idade
.Categoria Prebenxamin: nados no 2010 e posteriores
.Categoría Benxamin: nados no 2008 e 2009
.Categoria Alevin: nados no 2006 e 2007
.Categoría Infantil: nados entre 2004 e 2005
.Categoria Afeccionados: poderán participar xogadores/as de calquera
idade que non tiveran licencia federativa en ningunha tempada.
Non será necesario licencia federativa para xogar en calquera das
categorías. Os xogadores poderán xogar en categorías superiores a que lle

corresponda.As probas disputaranse sempre que se chegue a unha
inscripción mínima de 8 participantes, se non e así pasaran a categoría
imediatamente superior.

3) SISTEMA DE XOGO
Sempre que a inscripción o permita disputarase fase de grupos e fase de
cadro eliminatorio. Na proba de absoluto mixto os clasificados iran a un
cadro eliminatorio Open A e os non clasificados en grupos obtaran a un
cadro eliminatorio de Open B.
En función dos inscritos se valorara se a fase de grupos se xogara a tres ou
cinco xogos para o bo funcionamento do torneo.
4) ARBITRAXES Os partidos serán arbitrados polos propios xogadores/as.
Unha vez queden eliminados deberán arbitrar un ultimo encontró.grazas.
5) PREMIOS
• PREMIOS EN METÁLICO. Os premios en metálico serán para os 4
primeiros finalistas na categoría Absoluto Mixto do Open A O
primeiro premio será de 50€ o segundo 30€ o terceiro 20€ e o
cuarto 10€.
• TROFEOS para os 4 primeiros finalistas en todas as categorías
incluido Open B .
TROFEO para a mellor clasificada Feminina de cada categoría
sempre que non acade o pódium.
TROFEO para o mellor clasificado/a na categoría de
discapacitados sempre que non acade o pódium.
• MEDALLAS para todos os participantes en categoría base que
non sexan finalistas.
• VALES DE MATERIAL TENIS DE MESA. Os vales de material serán
da tenda MALOV TM (non inclue marca butterfly e o material
que se compre será con prezo de venta ó público sen desconto).
Vales de material para:
. O primeiro de Open B serán 30€ para o segundo 20€ para o
terceiro 10€ e para o cuarto 5€.

. O primeiro de Categoría afeccionados serán 30€ para o
segundo 20€ para o terceiro 10€ e para o cuarto 5€.
• SORTEO DE MATERIAL DE TENIS DE MESA . O sorteo realizarase
as 15:30 h. O número do sorteo coincidirá co número de orden
de inscripción de todos os xogadores que poderedes ver en
www.escuelapingpongramos.com . O sorteo de cada agasallo no
caso de non aparecer no momento o agraciado repetirase o
rematar con todos os agasallos e si ainda así non aparecese
realizarase un novo sorteo ata que aparezca o gañador.
• A uns metros do pavillón están as PISCINAS MUNICIPALES DO
CONCELLO DE A ESTRADA e serán gratuitas para todos os
participantes e acompañantes.
• De 9.15 a 9.30 haberá unha sesión de zumba con Priscila Dance
6) INSCRIPCIÓNS:
O prazo de inscripción remata as 21:00 h do 08 de Xullo de 2019.
Todos os xogadores estarán asegurados pola organización aínda que non
estén federados.
Cando as inscripcións sexan definitivas publicarase a lista de inscritos e os
grupos por categorías na web de Tenis de mesa A Estrada
www.escuelapingpongramos.com
Hay tres tipos de inscripción e todas incluen seguro a cargo da
organización + 1 botella de auga, en calquera das inscripcións indicar se
queren menú vexetariano ou para celiacos.
O prezo da inscripción por participacion
. 6€ para maiores a partir de 16 anos
. 3€ para menores ata 15 anos
O prezo da inscripción completa (participación ,2 platos , bebida ,postre e
café)
. 16€ para maiores a partir de 16 anos
. 13 € para menores ata 15 anos

O prezo da inscripción completa Infantil (participación, 1 plato,,bebida e
postre)
. 10 € para menores ata 15 anos
ACOMPAÑANTES
. 10€ ( 2 platos,bebida,postre e café)
. 10€ vexetarianos e celiacos (2 platos,bebida,postre e café)
. 7 € (1 plato,bebida e postre) para menores ata 15 anos
*Para os acompañantes que queiran xantar no catering de Sala Gradin
Pazo de Xerlis, para reservar a comida terán que indicar no concepto do
ingreso, xantar,nome e apelidos e enviar o xustificante de pago a
inscritostenisdemesa@gmail.com

- Os xogadores ou clubs formalizarán a sua inscripción enviando un correo
a esta dirección inscritostenisdemesa@gmail.com facilitándonos :
•
•
•
•
•
•

Nome e Apelidos
Data de nacemento
Nº de licencia e club o que pertencen no caso de federados
Categoría na que se inscriben
O tipo de inscripción , por participación ou completa
Direccion de correo electrónico

As inscripcións ingresaranse ata o dia 08 de xullo de 2019,indicando no
concepto o nome e apelidos do xogador ou club e enviando despois o
xustificante a inscritostenisdemesa@gmail.com
Conta bancaria para ingresos
ES57 2080 5031 2130 4003 5217 TITULAR: CLUB DEPORTIVO TENIS DE
MESA A ESTRADA (NON SERÁ VÁLIDA NINGUNHA INSCRIPCIÓN SE NON SE FIXO O
CORRESPONDENTE INGRESO NO PLAZO INDICADO)

