FEDERACIÓN GALEGA
DE TENIS DE MESA
Luis Ksado 17 Local 20
36209 – Vigo (Pontevedra)
Web: www.fgtm.es
E-mail: secretaria@fgtm.es
CIF: V15149453

CIRCULAR Nº 5

TEMPORADA 2020/21

XXXIII CAMPEONATO GALEGO ABSOLUTO

PROBAS A DISPUTAR E DATAS
Absoluto por equipos.
1ª fase1:
▪
▪

Sábado, 14/nov/2020.
Sábado, 28/nov/2020.

2ª fase:
▪

Sábado, 12/dec/2020.

PARTICIPACIÓN
▪
▪

Equipos masculinos (Superdivisión, División de honra, 1ª Nacional e 2ª Nacional): máximo 24 equipos.
Equipos femeninos (División de honra e 1ª Nacional): máximo 11 equipos.

Poderán participar todos aqueles xogadores con licencia federada en vigor durante
a temporada 2020/21.

SISTEMA DE XOGO
Equipos masculino:
▪
▪

Copa do mundo (mínimo 3 xogadores): A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X.
Faranse grupos de 3/4 equipos con distribución en serpente en función da clasificación de liga da temporada 2019/20 a día da súa paralización, xogándose
en 2 concentracións (ida e volta) cada unha nunha instalación distinta. O 1º
clasificado de cada grupo clasificarase para a fase final. Esta consistirá nun
cadro eliminatorio dun máximo de 8 equipos.

1

Pódense variar os días da 1ª fase para calquera día da semana, coa conformidade dos equipos
participantes e da FGTM.
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Equipos femenino:
▪
▪

Copa do mundo (mínimo 3 xogadores): A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X.
Faranse grupos de 3/4 equipos con distribución en serpente en función da clasificación de liga da temporada 2019/20 a día da súa paralización, xogándose
en 2 concentracións (ida e volta) cada unha nunha instalación distinta. O 1º e
2º clasificados de cada grupo clasificaranse para a fase final. Esta consistirá
nun cadro eliminatorio dun máximo de 8 equipos.

ARBITRAXES
As arbitraxes da 1ª fase pagaranse a medias entre os equipos participantes. Os da
fase final serán por conta da FGTM.

DEREITOS DE INSCRICIÓN
Gratuíta.

INSCRIPCIÓNS
Os clubes interesados en participar nestes campeonatos deberán empregar o novo
sistema de inscripción que se encontran na páxina web da FGTM, antes do 3 de
novembro de 2020, ás 23:00 h.
O Comité de Actividades poderá variar algunha das normas, comunicándoo coa suficiente antelación.

Ourense, 23 de outubro de 2020
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