BASES E NORMAS XERAIS
TORNEO PÁDEL FESTAS DE VERÁN CONCELLO DE SILLEDA
1. Organiza o Club Deza Pádel coa colaboración de FmSport.
2. O calendario da competición será cerrado dende o venres 01/07
ata o sábado 09/07 non admitíndose ningunha modificación a non
ser por causas maiores.
3. O torneo disputarase nas pistas de pádel FmSport Pádel Silleda,
Polígono Area 33 de Silleda, Rua Vial 2, 36543, Silleda, Pontevedra.
https://goo.gl/maps/UFs8yCJmqwkaq77m6
4. Categorías open
• 2ªMasculino
• 2ªFemenino
• 2ª Mixta
• 3ªMasculino
• 3ªFemenino
• 3ªMixto
• 4ª Masculino (en cascada en caso de existir 12 parellas ou
mais)
•
As categorías ríxense polo ranking da FGP ou LGEC (Liga Galega de
Equipos).
Calquer participante poderá anotarse en 2 ou mais categorías
tendo en conta o xogador/a que estivera inscrito nalgún equipo da
liga Galega por Equipos de Clubs 2022, deberá anotarse na
categoría correspondente na que participara ou na superior (entre
ambos compoñentes da parella prevalece o nivel da persoa que
xogara na categoría superior).

A organización reservase o dereito de subir de categoría a unha
parella a outro nivel, por considerala mais acorde ó seu nivel de
xogo.
5. O sistema de xogo será baixo a normativa da Federación Galega
de Pádel.
Os partidos xogaranse ó mellor de 3 sets con punto de ouro.
En consolación ó mellor de 3 sets con punto de ouro, no 3º set
super tie-break.
6. O director e árbitro do torneo será José Carlos Trillo
As decisións do xuíz árbitro son inapelables no referido ás regras
técnicas do xogo. É o único con autoridade para dar perdido un
partido se a parexa non se presenta na pista, preparada para
xogar, pasados 10 minutos dende a hora establecida para o comezo
do partido.
7. As inscricións poderanse facer na web de
www.mistorneosonline.com, ata o luns 27 ás 22:00h.
O sorteo será público e realizarase nas instalacións de FmSport o
mércores 29 ás 22:00h a través da web de
www.mistorneosonline.com
Os cadros serán publicados en www.mistorneosonline.com
8. O prezo da inscrición será de 20€/ participante nunha categoría:
e de 25€/participante en dúas categorías.
Dentro do prezo establecido 3€ son para o seguro obrigatorio e 2€
destinados a donativo para o banco de alimentos.
Os pagos realizaranse nas instalacións de FmSport antes do
primeiro partido a disputar.

9. Premios
Existirá un pack de benvinda para todos/as e cada un dos/as
participantes.
• Campións: Trofeo + pala Drot shot Carbon Pro
• Subcampións: Trofeo + Paletero Gama Pro
• Campións consolación: Trofeo + Gymsack ou zapatilleiro.
10. A inscrición ou participación no torneo supón a cesión dos
dereitos de imaxe ó Club Deza Pádel, tanto xogadores, membros da
organización ou público. A organización comprométese a usar os
dereitos cedidos exclusivamente con fins promocionais e de
información. Todo aquel xogador, membro da organización ou
público que non desexe ceder a sua imaxe nos actos do torneo,
deberá comunicalo por escrito a través do correo electrónico
Fmexpress@hotmail.com.
11. A organización reservase o dereito de cambiar algunha destas
normas se fora necesario e en beneficio do torneo.
Xoves 23 de xuño de 2022
Directiva Deza Pádel
Tlf contacto: 665820310

