
 

 

NORMAS LIGA DE TENIS INTERCOMARCAL 

2013-2014 
 
· Cota de inscrición: todo xogador deberá abonar a cota de inscrición correspondente 

para a competición (20€ para socios do CTPS e CTBoiro e 30€ para non socios), así 

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

aluguer de pabellón =7,52€) 

· Duracion: a competición dura ata finales de febreiro 

 

· Instalacións: 

- Pabellón Pobra: Tomada. 

- Pabellons de Boiro: Escarabote e Praia Xardín 

- Tamén dispoñemos das pistas o aire libre do Castelo e Venecia para reservar 

previa petición. 

 

· OLLO: O sistema de competición disputarase ,  a modo de LIGA DE GRUPOS   

según o nivel dos participantes, donde haberá estes  cambios: 

1ª 16 xogadores  Baixan 4 

2ª 16 xogadores Suben 4 Baixan 3 

3ª 12 xogadores Suben 3 Baixan 3 

4ª 12 xogadores Suben 3  

 

 

· Os partidos xogaranse o mellor de 9 xogos (tie break ao 8-8), gañando sempre con 

diferencia de 2 xogos. Como temos (unha hora) para cada partido prégase 

puntualidade e formailidade para un correcto funcionamento da competición. 

Cada victoria contabilizarase como un punto. 

 

· O calendario estará previamente delimitado, xogándose os domingos na Pobra e 

sábadose domingos en Boiro, no caso de que algún dos xogadores non puidese terían 

que buscar pista para xogar pola súa conta na semana previa o na semana posterior o día 

do partido e facilitar un resultado o domingo a noite. 

 

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

hora sinalada non se presente no lugar do encontro.  

 

· 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). 

 

· Despois de cada encontro o xogador vencedor deberá enviar un correo electrónico  co 

resultado a seguinte direccion: rubenlopezperez@hotmail.com ou 

clubtenispuntasalera@yahoo.es  como data límite os domingos a noite. 

NOTA: Cando apareza unha plaza  para  xogar en 

calquera división, a organización reservase  a 

capacidade de colocar  nesa categoría a ese 

xogador,  sen comezar na última se o seu nivel, 

contrastado, así o aconselle para que as categorías 

teñan un nivel equilibrado. 
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· No caso de que un xogador se dese de baixa ou fose eliminado da competición 

poderian darse dúas posibilidades: 

- 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. 

 

· Abandonos de 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 mais 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 

organización dun partido no que o contrincante non se presentou e non avosou 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 adiantalo 

nunca podera adiantalo mais de 15 días antes da celebración do mesmo, e decir, 

na semana da xornada 2 non poderá xogar o partido da xornada 8. 

 

· Se pode seguir a clasificación na paxima web do departamento de deportes: 

www.apobradeportes.com, e www.ctpuntasalera.es e porase en marcha unha conta de 

facebook da liga de tenis. 

 

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

deportes, pabellóns municipais, Frankiña, 4´20, Valverde e algún outro local de 

hostelería; tamén serán enviados mediante correo electónico a tódolos xogadores 

(prégase que todos os xogadores teñan un correo electrónico para enviar os resultados 

asi como para que revisen a clasificación e relación de partidos que lles será enviada). 

 

· 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. 

 

· A organización resérvase o dereito de modificar estas normas en calquera momento 

do torneo se así o estima oportuno. 
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