BASES OPEN DE PADEL ATMÓSFERA SPORT –
CENTRO DEPORTIVO
1. Datas do torneo: Do 12 ao 17 de maio de 2022*
*En caso de ser necesario se poderían propoñer as finais na fin de semana do 21 e 22 de maio.
2. Data límite de inscripción: luns 9 de maio ás 23:59.
3. Inscrición: A partir do 26 de abril a través da páxina www.mistorneosonline.com.
4. Categorías (mínimo 8 parellas por categoría):










Primeira masculina.
Segunda masculina.
Primeira feminina.
Segunda feminina.
Primeira mixta.
Segunda mixta.
1ª Vet +45 masculina.
1ª Vet +45 feminina.
Sub 14 (indistinta)

5. Participantes: os xogadores poderanse inscribir na categoría que consideren, pero a
organización terá a potestade de mover a parellas de categoría.
6. Cotas de inscrición: 20 € por xogador/a (máximo 2 categorías)* Inclúe regalo de inscrición,
seguro de accidentes e aguas e bolas nos partidos.
*O pago deberá estar efectuado antes da celebración do primeiro partido.
7. Lugar do torneo: Real Aeroclub de Santiago. Ameixenda, San Mamede de Piñeiro, Carretera
Santiago Carballo, Km 9.700, 15871 Ames, Spain, A Coruña.
8. O sorteo de cadros: será público e realizarase na cidade deportiva o xoves 16 ás 12:00 na
Cidade Deportiva do club.
9. Información do torneo: www.mistorneosonline.com e www.aerosantiago.es
10. Horarios de xogo. Intentaranse respetar na medida do posible, as preferencias horarias,
pero non se garantiza este punto. Os horarios de cada xornada serán definitivos desde as
20:00h do día anterior. Este torneo rexerase pola normativa da F.G.P.

11. Sistema de xogo:











Todos os partidos disputaranse ao mellor de 3 sets, con tie-break en todos eles.
As decisións do/a Xuiz-Árbitro son inapelables no que se refire ás regras técnicas do xogo.
Poderase aplicar a norma W.O. (pérdida do partido por incomparecencia), si unha vez
transcurridos 15 minutos desde o horario designado para o comezo do partido, os/as
xogadores/as non están presentes e listos/as para xogar en pista. A única persona que
poderá aplicar o W.O. será o/a Xuíz-Árbitro.
O Juez-Árbitro terá a potestade de resolver calquera incidencia relativa a torneo, de
acordo coa normativa técnica de la F.G.P.
Recórdase aos/ás xogadores/as que tan so poderán recibir instruccións ou consellos,
durante os tempos de descanso, de un/a “coach” acreditado/a pola FGP, que conte coa
correspondente licencia federativa de técnico en vigor, (artigo II.8.5 da normativa FGP).
Consolación. Todos/as os/as participantes terán dereito á consolación, para acceder á
mesma. A parella que perda o seu primeiro partido deberá facerllo saber ao Xuíz-Árbitro
na media hora seguinte ao rematar o partido. Mínimo de parellas para celebrar
consolación: 4. Premio: Material Deportivo.
Sistema de xogo de consolación: Xogarase a 2 sets con supertie-break en caso de empate.
– O sistema de xogo, datas e partidos da consolación poderán verse alterados e incluso
cancelados si chegasen a afectar ao bo funcionamento do cadro principal.

12. Premios.







Vale de 50 € en material deportivo para cada xogador da parella ganadora de 1ª categoría.
Vale de 30 € en material deportivo para cada xogador da parella finalista de 1ª categoría.
Vale de 40 € en material deportivo para cada xogador da parella ganadora de 2ª categoría.
Vale de 20 € en material deportivo para cada xogador da parella finalista de 2ª categoría.
Material deportivo para os gañadores dos cadros de consolación.
Trofeo para gañadores e finalistas da categoría sub 14.

13. A entrega de premios realizarase o 17 de maio tras finalizar as finais. A presenza de, polo
menos un/ha xogador/a por parella, é imprescindible para a entrega dos mesmos. De non ser
así, os premios quedarán a disposición da organización.
14. Dirección do torneo. - Director do torneo: Guillermo García López; teléfono: 650784255 Xuíz-Árbitro: Alexandre Beiras Sarasquete; teléfono: 639666034
15. Dereitos de Imaxe. Estas bases son públicas. A inscripción ou participación no torneo
supón a cesión dos dereitos de imaxe, que poderán ser utilizados con fins promocionais e de
información. Todo aquel participante que non desexe participar coa súa imaxe deberá
comunicalo por escrito a través dos canais de comunicación do torneo ou ao realizar o pago da
inscrición.
PATROCINADOR:

