
 

 

IV TORNEO DE TENIS NADAL 2012 
 
1.-ENTIDADE ORGANIZADORA  
 
Club de Tenis Rianxo – clubtenisrianxo@hotmail.es  
 
Servizo de Deportes – Concello de Rianxo  
 

Enderezo  Casa da Cultura “Cuartel Vello”  

 Praza de Castelao, s/n. Rianxo  

Teléfonos  981.86.63.81  

  Correo electrónico  deportes@concelloderianxo.es  

 
2.-DATAS DE REALIZACIÓN  
 

Do 20 de novembro ó 30 de decembro  
 

Inscrición: ata o 18 de novembro  
 

Sorteo cadro competición: 19 de novembro 
 
3.-SISTEMA DE COMPETICIÓN  
 

Sistema de competición: Cadro eliminatorio directo sen repesca 
  
Categoría: Masculino Afeccionado – Maiores de 16 anos  

 
Regulamento:  

 

1. Os partidos disputaranse ó mellor de 3 sets, seguindo o regulamento oficial 

do tenis. 

2. Os partidos deberán disputarse dentro do prazo establecido para cada unha 

das roldas, previo acordo entre os contendentes da data, horario e 

instalación. 

3. Os xogadores comunicarán a pista e o horario no que disputarán o 

encontro co fin de evitar coincidencias con outras parellas. 
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4. A labor de arbitraxe dos partidos correrá a cargo dos xogadores que 

disputan o encontro. 

5. O gañador de cada enfrontamento ten a obriga de comunicar o resultado á 

organización. 

6. A organización aportará o material preciso para a disputa dos encontros 

tales coma bolas e rede. 

7. O sorteo celebrarase o 19 de novembro no lugar e hora que designe o Club 

de Tenis. Antes do remate do prazo de inscrición publicarase esta 

información.  

 
 
4.-INSTALACIÓNS 
 
Estará dispoñible a pista cuberta do Colexio Ana María Diéguez de Asados 

(consultar horarios dispoñibles no pavillón polideportivo de Rianxo ou na páxina 

www.rianxo.com) 

 
5.-RESERVA DE INSTALACIÓNS.  
 

1. No pavillón de Rianxo (981866110/664189434), no pavillón de Taragoña 

(981862342/664189738)  

2. No pavillón de Rianxo recollerase a chave e a autorización precisa para 

acceder á instalación.  

3. A devolución das chaves realizarase, coa maior brevidade unha vez 

disputado o encontro, no horario de apertura dos pavillóns (ver na páxina 

www.rianxo.com) 

 
6.-CLASIFICACIÓN E TROFEOS  
 
Trofeos ós catro primeiros clasificados 
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