
 

 

NORMAS LIGA DE TENIS INTERCOMARCAL 

2015-2016 
 
· Cota de inscrición: será de 22€ para socios do CTPS e 32€ para non socios, así 

mesmo se non ten abonada a cota non poderá comenzar a competición.(1hora 

aluguer de pavillón =7,52€) 

 

· Duracion: a competición comezará o 24 de outubro e remata o 21 de febreiro 

 

1ª A 8 xogadores  Baixan 4 

1ª B 8 xogadores Suben 4  

2ª A 8 xogadores  Baixan 4 

2ª B 8 xogadores Suben 4  

3ª A 8 xogadores  Baixan 4 

3ª B 8 xogadores Suben 4  

 

 

1ª A 8 xogadores Título  

1ª B 8 xogadores  Baixan 4 

2ª A 8 xogadores Título+Suben 4  

2ª B 8 xogadores  Baixan 4 

3ª A 8 xogadores Título+Suben 4  

3ª B 8 xogadores   

 

 

· Instalacións: 

- Pavillón Pobra: Tomada. 

- Pavillóns de Boiro: Cabo, Escarabote e Praia Xardín 

- Tamén se pode reservar nas pistas o aire libre do Castelo e Venecia. 

 

·Os horarios e o calendario xeralmente será o seguinte, aínda que se actualizará cada 

semana,  

xogándose  na Tomada : 

-os venres 21:00-23 horas  

-sábados a partir das 21:00 ,  

-e domingos de 11 a 21 horas  

En Boiro xogarase ne 3 pavillóns: 

-E os luns en Praia Xardín de 20:30 a 21:03  

-Martes de 18 a 23 en Praia Xardín  

-Mércores: en Cabo de 22 a 23, e en Praia Xardín de 21:30 a 22:30.  

–Venres en Praia Xardin de 18:30 a 20 horas. 

-Sábados de 9-11 e de 13 a 21 en Praia Xardin, de 19:30 a 21:30 en Cabo e de 16 a 

18:30 e de 21:30 a 23:30 en Escarabote 

-Domingos tanto en Praia Xardín como en Cabo de 9 a 21 e en Lampón só de tarde.  

NOTA: Cando apareza unha 

plaza  para  xogar en 

calquera división, a 

organización reservase  a 

capacidade de colocar  nesa 

categoría a un xogador,  sen 

comezar na última se o seu 

nivel, contrastado, así o 

aconselle para que as 

categorías teñan un nivel 

equilibrado. 

1ª 

FASE 

2ª 

FASE 



Nesta tempada, publicarase o calendario de cada xornada (e a partir da segunda xornada 

xa estarán todas as xornadas da 1ª volta), e cada xogador quedará co seu rival para 

coller unha hora que esté disponible.  

 

· Para reservar hora e pista contactar coa oficina de Deportes – 981.83.25.90, en 

horario de 9:30 a 14:30 de luns a venres na Pobra. O xogador “local” será o que se 

acerque a oficina para recoller a chave para o encontro, aconséllase poñerse en contacto 

co opoñente para confirmar os horarios e a asistencia. (En Boiro consultar con Blas se 

quedan horas libres). 

 

· O sistema de competición: disputarase  a modo de LIGA DE GRUPOS   según o nivel 

dos participantes, donde ao final da competición: ascenderán e descenderan según a 

tabla anterior. 

 

· Os partidos xogaranse o mellor de 9 xogos, gañando sempre con diferencia de 2 

xogos (tie-break ó 8-8). Como temos unha hora para cada partido rógase 

puntualidade e formalidade para un correcto funcionamento da competición. Cada 

victoria contabilizarase como un punto. 
 

 

· Daráselle o encontro por perdido a aquel xogador que transcorridos 15 minutos da 

hora sinalada non se presente no lugar do encontro. Ademáis para evitar retrasos nos 

partidos seguintes, o que chegue tarde máis dos 15 minutos, pode solicitar ó rival 

disputar o partido si así acepta, outro día, e pola súa conta. 

 

· Despois de cada encontro o xogador vencedor deberá enviar o resultado por calquera 

destes medios: un correo electrónico  co resultado ás seguintes direccións: 

rubenlopezperez@hotmail.com ou clubtenispuntasalera@yahoo.es  , por wasap ao 

691203243 como data límite os domingos a noite. 

Senón se cumple, o resultado contabilizará como 0-0. 

 

· No caso de que un xogador se dese de baixa ou fose eliminado da competición 

poderían darse dúas posibilidades (non se considera ningún dos 2 supostos se ten unha 

lesión larga que permita retornar á competición): 

- si se produce antes da última xornada, restanse os puntos xogados por ese 

xogador. 

- si se produce na última daranse por gañado o partido a persoa que se enfrenta 

o xogador eliminado. 

 

· Abandono da competición: No caso de que un xogador non se presente a 3 encontros 

sin previo aviso (día anterior mínimo) será expulsado da competición directamente. 

 

· NON HAY POSIBILIDADE DE APRAZAR PARTIDOS DESPOIS DO MARXE 

DUNHA SEMANA ESTIPULADO POLA ORGANIZACIÓN , non habendo así 

partidos aprazados de máis dunha semana 

 

·. Prégase ós xogadores que non se vaian a presentar a un encontro que avisen o 

seu opoñente con antelación.  PENSADE QUE FASTIDIA MOITO MADRUGAR 

OU DESPRAZARSE PARA QUE O CONTRARIO NON DEA SINALES DE 
VIDA, MÍNIMO UNHA CHAMADA O DÍA ANTERIOR. No mensaxe para a 
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organización dun partido no que o contrincante non se presentou e non avisou será do 

seguinte tipo: “Pepito Pérez non presentado e non avisou”, para que non teñamos 

confiusións. 

 

· En caso de que un xogador non poida xogar o seu partido e decida aplázalo ou 

adiantalo nunca podera adiantalo ou aplazalo mais de 21 días antes ou despois da 

celebración do mesmo, e decir, na semana da xornada 2 non poderá xogar o 

partido da xornada 9 (en caso de adiantalo). 

 
· Pódese seguir a clasificación na páxima web do departamento de deportes: 

www.apobradeportes.com, e www.ctpuntasalera.es ou en Ibertenis.com. 

 

· Tamén se colgarán carteis coas clasificacións e vindeiras xornadas,  na oficina de 

deportes, pavillóns municipais, 4´20, Valverde e algún outro local de hostelería; tamén 

serán publicados na web www.ctpuntasalera.es. Prégase tamén que todos os xogadores 

teñan un correo electrónico para enviar outros avisos.  

 

· Cada un dos xogadores inscritos declara non padecer enfermidade nin calquera outra 

limitación física para a participación neste torneo, polo que exime de responsabilidade 

algunha á organización do torneo sobre calquera anomalía que pudiese ocorrer pola 

participación no mesmo. 

 

.Cada un dos xogadores inscritos ten a obriga de enterarse dos seus horarios de xogo e 

debe confirmar, por calquera destes medios (wasap o 691203243 ou correo, só  ó 

clubtenispuntasalera@yahoo.es) que está enterado do seu horario, para evitar os w.o. e 

SOBRE TODO QUE OS PAVILLÓNS QUEDEN VALEIROS EN ALGUNHA 

HORA, e evitar problemas cos concellos que ceden as instalacións. 

 

· A organización resérvase o dereito de modificar e complementar estas normas en 

calquera momento do torneo se así o estima oportuno. 
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