CLUB SAN XOAN TENIS DE MESA
R/Campo de Chao s/n
15405 FERROL
TFNO. 616011951/981310144
sanxoantm@gmail.com
http://sanxoantm.blogspot.c
sanxoantm.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/SANXOANTENISDEMESA
https://twitter.com/SanXoanTM
CIF G70214689

V TORNEO ABERTO INTERNACIONAL
“CIDADE DE FERROL”
DE TENIS DE MESA
21 e 22 de maio de 2016
PAVILLÓN DO CEIP SAN XOAN DE FILGUEIRA
(FERROL)
TEMPADA 2015/16
TORNEO DO CIRCUITO OFICIAL GALEGO
Patrocina: CONCELLERÍA DE DEPORTES DO CONCELLO
CONCE
DE
FERROL

Organiza:

CLUB SAN XOAN DE TENIS DE MESA
FEDERACIÓN GALEGA DE TENIS DE MESA

Horario:
Sábado 21 de 9,30 a 20,30 h. as categorías PRE-BENXAMIN
PRE
BENXAMIN, ALEVIN, INFANTIL, XUVENIL, SUB-23
SUB 23
e SENIOR
masculina e feminina, VETERANOS
VETERANOS +40, +50 +60 e VETERANAS, en 24
mesas de xogo para todalas categorías.
Domingo 22 de 9,30 a 20,00 h. as categorías ABSOLUTA masculina
e feminina.
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SISTEMA DE COMPETICIÓN
IÓN
En tódalas probas de categorías haberá unha primeira fase en grupos e unha
segunda por eliminatorias.
A competición será dirixida por un Xuiz –árbitro
bitro designado pola FGTM.
As arbitraxes serán realizadas polos proprios xogadores-as,
xogadores as, e de non querer
arbitrar, daráselle por perdido o seguinte partido que dispute. A partir da segunda
eliminatoria, os árbitros serán os xogadores eliminados, a organización
organizaci ten potestade
a designar árbitros nas semifinais e finais. Non se disputarán os terceiros postos.
No caso de non cubrirse o cupo nas probas femininas éstas, xogarán na
correspondente masculina, ou por combinación de varias categorías femininas, facendo
grupos ( p. e. benxamin-alevin,
alevin, infantil-xuvenil-sub23)
infantil
Por necesidades de horario o torneo poderá ser continuo.

INSCRICIÓNS
A inscrición é gratis para todalas categorías e o prazo remata o luns 9 de maio
ás 20 horas.
Os clubs afiliados á Federación
Federación Galega cumplimentarán o formulario
correspondente a través da web da FGTM (http://formularios.fgtm.es/
(http://formularios.fgtm.es/), utilizando a
súa clave de acceso.
Os restantes clubs españois e extranxeiros, formalizarán a súa inscrición
inscrici
enviando un correo electrónico a calquera das dirección seguintes:
secretariafgtm@fgtm.es ou sanxoantm@gmail.com
Ao non estar afiliados á FGTM, deberán facilitar nome e apelidos, data de
nacemento, número de licenza e club ao que pertencen.
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Non se permitirá a inscrición dun xogador ou xogadora no mesmo día en máis de
unha categoría.
Todolos xogadores-as
as deberán ter licenza federativa.

INFORMACIÓN
Por teléfono: 0034 616011951 (Manolo Fernández)
Por e-mail: sanxoantm@gmail.com

CATEGORÍAS
DENOMINACIÓN
Pre-benxamin
Benxamin
Alevin
Infantil
Xuvenil
Sub-23
Senior
Veteranos
Veteranos
Veteranos
Absoluta
(X)categorías convocadas

MASCULINA FEMININA ANO
NACEMENTO
mixta
mixta
2007 e posterior
X
X
2006-2005
X
X
2004-2003
X
X
2002-2001
X
X
2000-19991998
X
X
1997-19961995-1994-1993
X
X
1977-1992
+40
X
1976-1964
+50
1966-1954
+60
1956 e anterior
X
X
Calquera idade
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Para que se dispute unha categoría, ten que haber un mínimo de 8 inscritos na
mesma.
O torneo é puntuable para o ranking galego das diferentes categorías.

PREMIOS
Trofeos e/ou medallas para: 1º clasificado, 2º clasificado e semifinalistas en
todalas categorías.

COMIDAS
Haberá para tomar café e petiscar ao lado do local de xogo, informara-se
informara
da
posibilidade de comidas.
DURMIR
Podera-se acampar no campo de futbol e no “Xardin dos Valores”, pegado ao
pavillón.
Tamén tedes á vosa disposición o HOTEL CHIPS con cuartos dobres a 27,00 € a
noite, o teléfono é o 981330325

Ferrol a 1 de abril de 2016.
Manolo Fernández
Presidente.
616011951

