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PRINCIPAIS ACORDOS DA ASEMBLEA XERAL
1. A partir desta tempada se crean as categorías de pre-benxamín, e sénior
para os torneos e campionatos galegos:
1.1. Dado que ao cambiar as categorías de idades, ao suprimir a
categoría cadete e, aumentar nun ano a idade dos pre-benxamíns,
pénsase que pode haber nenos abondo para poder disputar a proba
individual.
1.2. Os sénior eran a única categoría de idade que non tiña o seu
campionato, polo que se aprobou disputar esta tempada soamente a
proba individual e só para os que teñan esta franxa de idade.
2. Redución no número de inscritos nos campionatos galegos, para facilitar o
traballo dos xuíces árbitros e poidan finalizar un pouco antes do habitual,
sería nas probas de:
2.1. Equipos Masculinos (12 equipos)
2.2. Individual Masculino (40 xogadores)
2.3. Dobres (16 parellas),
3. Cobrar inscricións nos campionatos galegos, motivado polas continuas
rebaixas na subvención da Xunta e, así, ao diminuír a achega da galega a
estes eventos, poder dedicar ese remanente a tecnificación.
3.1. As cantidades a cobrar serían as seguintes:
3.1.1.
Pre-Benxamín, Benxamín e Alevín:
3.1.1.1. Un euro nas probas de individuais e dobres
3.1.1.2. Cinco euros nas probas de equipos
3.1.2.
Infantil e Xuvenil:
3.1.2.1. Tres euros nas probas de individuais e dobres
3.1.2.2. Sete euros nas probas de equipos
3.1.3.
Sub 23, Sénior, Veteranos e Absoluto:
3.1.3.1. Cinco euros nas probas de individuais e dobres
3.1.3.2. Dez euros nas probas de equipos
4. Eliminar a proba de mixtos en todos os campionatos galegos, pois como
todos sabemos e unha proba que condiciona a estes, ao ir atrasando o
resto de probas. Tamén para equipararnos á Federación Española en que
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xa dende hai varias tempadas as suprimiu polos mesmos motivos. Por
último, para poder volver disputar o resto dos dobres a 5 xogos, dende o
inicio da proba.
5. Reformar as Ligas Galegas de 3ª División Nacional Masculina e 1ª División
Galega, formando 3 grupos de 10 equipos en cada liga, xa que, ao crear
un grupo máis en terceira e baixar o número de equipos en cada grupo
das dúas ligas, abarátanse custos aos clubs (polo menor número de
desprazamentos e o acurtamento destes), co que podemos eliminar os
dobres desprazamentos e, evitar as xornadas maratonianas, así como
dispoñer de máis datas para a organización de xornadas de tecnificación.
6. Mesmo sistema de xogo da última tempada, pero puntuando
proporcionalmente, dando:
 6 puntos cando se de o resultado de 6-0
 5 puntos cando se de o resultado de 5-1
 4 puntos o 4-2
 3 puntos o empate
 2 puntos o 2-4
 1 punto o 1-5
 0 puntos o 0-6

