CAMPIONATO GALEGO de SQUASH VETERÁNS 2018
12 e 13 de outubro de 2018
(SQUASH CLUB SANTIAGO)

BASES:
1º.- O Campionato realizarase nas instalacións do Squash Club Santiago en Avda.
Rosalía de Castro, 59 Milladoiro (Ames); Os días 12 e 13 de outubro de 2018.
2º.- Para inscribirse no torneo é obrigatorio estar en posesión da Licenza
Federativa da F.G.S. 2018.
3º.- O campionato desenrolarase conforme á normativa da F.G.S. O torneo xogarase
coa bola oficial da Federación Galega de Squash, Dunlop Dobre punto.
3.- As inscripcións faranse por por e-mail info@gsquash.org , Incluindo: petición
de inscripción ( un e-mail no que conste Nome completo do Xogador. Categoría
e Torneo no que se inscribe) .
4º.- O peche da inscripción será o luns 08 de outubro de 2018 ás 20 horas.O precio
da inscripción será de: 10,00€. O pago realizarase antes de xogar o primeiro
partido. A tódolos xogadores se lle fará entrega dun detalle.
5.- Se un xogador o require, poderá inscribirse en máis de unha categoría, sempre e
cando pague as inscripcións correspondentes e cumpra os horarios de xogo,
marcados en cada unha das categorías, ainda que non se respete o tempo de
descanso, e sempre baixo a súa responsabilidade.
6º.- Haberá as seguintes categorías:


Masculina:
- Veteranos: + 30 anos
- Veteranos: + 40 anos
- Veteranos +50 anos



Feminino:
- Veteranas: + 30 anos

7 º.- O Xuíz– Árbitro do torneo será:
decisións serán inapelables.

D. Pablo Rodríguez Mosquera e as súas

8º.- Os partidos disputaranse ó millor de cinco xogos de 11 puntos (punto directo,
empate a 10 puntos a dous de diferencia). Xógarase unha fase de consolación, para
os xogadores que perdan en primeira ronda.
9º.- Aplicarase riguroso W.O., unha vez transcurridos 15 minutos da hora fixada para o
comenzo do partido.
10º.- Puntuará, para o Ránking Galego específico, como torneo de categoría “A” .
11º.- Trofeos para o 1º e 2º clasificado, 1ª e 2ª feminino, 1º de consolación masculina
e 1ª consolación feminina.

