XXXIII CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO
MASCULINO e FEMININO DE SQUASH 2017
A.D Squash Club Santiago
BASES:
1. O Campionato realizarase nas instalacións do Squash Club Santiago en Avda.
Rosalía de Castro, 59 Milladoiro (Ames); Os días 10 e 11 de novembro de
2017.
2. Para inscribirse no torneo é obligatorio estar en posesión da licencia da F.G.S.
para o ano 2017.
3. O Campionato desarrollarase conforme a Normativa da F.G.S e será de
Categoría” A” Rexional.
4. As inscripcións realizaránse no e-mail da FGS: info@fgsquash.org
5. O peche das inscripcións será o luns día 6 de novembro ás 20 horas. O
precio da inscripción será de: 10,00€. O mércores día 8 de novembro as 12h
sortearanse os cadros. O pago se realizarase por transferencia bancaria, e
o xustificante será enviado por e-mail a info@fgsquash.org antes del martes 7
de novembro ás 10h, de non ser así a inscripción non terá validez.
Número de conta:

ABANCA

ES47 2080 0501 1730 4003 1815

6. O Cadro principal do Campionato comenzará o venres ás 19,00h.
7. A bola oficial do campionato será a Dunlop Revelation Pro XX (dobre punto
amarelo).
8. O Xuíz-árbitro do torneo será D. JESÚS SOUTO IGLESIAS e as súas
decisións serán inapelables.
9. Os deportistas deberán estar dispostos a arbitrar cando o Xuíz- Arbitro, así o
considere oportuno, tendo por obriga que arbitrar os que perdan os partidos
anteriores.
10. Os partidos disputaranse ó millor de cinco xogos de 11 puntos (punto directo,
empate a 10 puntos a dous de diferencia). Xogárase unha fase de consolación,
para os xogadores que perdan na primeira ronda.
11. Será obligatorio coñecer o horario dos partidos, que a cada deportista
corresponda, Aplicarase riguroso W.O., unha vez transcurridos 15 minutos da
hora fixada para o comenzo ol partido.
12. Trofeos para o 1º, 2º e 3º clasificado masculino e feminino, 1º/ª e 2º/ª de
consolación.

