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CIRCULAR Nº 17

TEMPADA 2011/12
2011/12

XX CAMPIONATO GALEGO VETERANO

DATAS E LOCAL DE XOGO
Disputarase o 16 e 17 de xuño de 2012 no Pavillón do CEIP San Xoan de Filgueira en
Ferrol, de 9:30 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas.

PROBAS A DISPUTAR
Sábado: Equipos Masculinos 40 anos, 50 anos e Femininos.
Domingo: Individual Masculino de 40 anos, 50 anos, 60 anos, e Feminino.
Domingo: Dobres Masculinos de 40 anos, 50 anos, Dobres Femininos e Dobres Mixtos.

SISTEMA DE XOGO
A proba de equipos masculinos de 40 anos disputarase polo sistema Copa Swaythling.
A proba de equipos masculinos de 50 anos, e os equipos femininos disputaranse polo
sistema Corbillón.
Os individuais disputáranse por grupos na 1ª Fase e por eliminatorias na Fase Final.
Todos os dobres disputáranse por eliminatorias.

PARTICIPACIÓN
A participación será libre para todos aqueles xogadores/as con licenza federada
en vigor pertencentes á categoría Veterana durante a tempada 2011/12.
No caso de que non se cubrisen as cotas mínimas de participación nalgunha das
probas, terase en conta o contemplado na normativa de campionatos da
FGTM.
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CABEZAS DE SERIE
Os cabezas de serie tomaranse tendo en conta (en todas as probas), o Ranking
Galego Veterano

SANCIÓNS
As incomparecencias ou abandono de equipos (sen causa xustificada)
sancionaransecon 60 €. O club que non faga efectiva a sanción imposta excluiráselle
das competicións que resten por disputar na tempada. Non entanto, o equipo que
posteriormente a súa inscrición, non poida participar, e póñao en coñecemento da
F.G.T.M. con 3 días de antelación (como mínimo) á disputa do campionato, non será
sancionado.
As incomparecencias ou abandono de xogadores na proba individual (sen causa
xustificada) sancionarase con 30 € (a satisfacer polo seu clube). No caso de non facer
efectiva a devandita sanción, o xogador implicado quedará excluído das competicións
que resten por disputar na tempada.
INSCRICIÓNS
Os clubes interesados en participar neste campionato deberán facelo a través do
formulario correspondente a través da web www.fgtm.es antes das 20,00 horas do
día 1 de xuño de 2012 .
Notas: A xuízo do Xuíz Árbitro poderase xogar, na proba de equipos, en dúas mesas.
O Comité de Actividades poderá variar algunha das normas anteriores, comunicándoo
coa suficiente antelación.
Ferrol, a 17 de maio de 2012

