MÁSTER FINAL CIRCUITO OPEN XUNTA DE GALICIA
CIRCUITO GALLEGO SENIOR 2019
SQUASH CLUB SANTIAGO
BASES:
1º.- O Campionato realizarase nas instalacións do Squash Club Santiago en Avda.
Rosalía de Castro, 59 Milladoiro (Ames); O día 14 de decembro de 2019.
2º.- Para inscribirse no torneo é obrigatorio estar en posesión da Licenza
Federativa da F.G.S. 2019.
3º.- O Máster será xogado por un total de 16 xogadores/as que participarán de forma
conxunta nunha única categoría de carácter mixto.
4º .- Accederán ó Máster os xogadores que máis puntos obtivesen tendo en conta a
participación, como mínimo en 2 das probas del Circuito Sénior e no Campionato
Galego Absoluto. No caso de non cubrirse tódalas plazas, o que hubese renuncias a
participación, cubriríanse as mesmas tendo en conta o maior número de puntos no
Ránking do Circuito, prevalecendo sempre o Ránking Galego Absoluto, sempre que
participaran nunha das probas do Circuito Sénior e no Campionato Galego Absoluto.
Unha vez establecida a lista de participantes con dereito a asistir, notificaraselles por
teléfono e correo electrónico. No caso de que non poidan asistir, convocarase o
seguiente por orden de lista.
5º.- O Máster xogarase en 2 fases, unha fase de grupos e outra eliminatoria.
A fase de grupos estará conformada por 4 grupos de 4 xogadores/as,éstes
repartiranse polo orden establecido no Ránking do Circuito en orden sucesiva, 1º no
Primer Grupo, 2ª no segundo, 3º no terceiro, 4º no cuarto, 5º no primeiro,6º no
segundo e así sucesivamente. Xogarase ó millor de tres en formato liguilla. De cada
un dos grupos pasará o mellor clasificado/a que xogarán os postos de 1 ó 4, segundo
clasificado/a postos do 5º ó 8º, e terceiro/a clasificado/a, postos do 9 ó 12 e ós cuartos
clasificados/as postos do 13 ó 16.
Para establecer la clasificación se establecerá por este orden el criterio de:
- Número de partidos ganados
- Millor diferencial total de xogos ganados/perdidos.
- Millor diferencial total puntos ganados /perdidos
-Resultado do enfrentamento directo en caso de empate entre dous ou máis
xogadores
A fase de eliminatoria directa consistirá en enfrentamentos directos ó millor de 5 xogos
(semifinais, finais e tercer/cuarto posto). Para os postos do 1-4 clasificados/as e ó
millor de 3 xogos para os restantes postos (5-16). Os cruces serán xogadores do
grupo 1 con xogadores grupo 4 e do grupo 2 có grupo 3.
7º.- Os/as xogadores están obrigados/as a coñecer o seu horario de xogo, no caso, da
súa incomparecencia, 15 minutos despois do horario do seu partido, serán dados W.O.
8º.- O torneo xogarase coa bola oficial da Federación Galega de Squash, Dunlop
Dobre punto.

9º.- O uso das gafas protectoras homologadas de Squash será obrigatorio (para as
xogadores sub).
11 º.- O Xuíz– Árbitro do torneo será: D. PABLO RODRÍGUEZ MOSQUERA e as súas
decisións serán inapelables.
12º .- Os Xogadores deberán estar dispostos a arbitrar, cando o xuíz-árbitro así llelo
indique.
15º.- Entregaranse premio ós tres primeiros/as clasificados/as.

