
MODALITATS : MASCULINA I FEMENINA
CATEGORIES : 
BENJAMÍ, ALEVÍ , INFANTIL , CADET I ABSOLUT
REGLAMENT DEL CAMPIONAT:
1.-  El campionat es regirà per les disposicions i reglamentacions de la R.F.E.T. i de la F.T.I.B.

• 2.–La inscripció es tancarà el dia 12 de Març, i el sorteig es durà a terme el dia 15 de Març.
• 3.-A la fase prèvia es jugaran tots els partits de totes les categories juvenils amb super tie-break al tercer 

set . En la categoria benjami 2 sets a 4 jocs amb supertiebreak.
• 4.– Els partits del quadre final es jugaran al millor de tres sets, amb tie-break a tots ells. (Benjamí 2 sets a 4 

jocs amb supertie-break).
• 5.– El participant, haurà de realitzar un ingrés, de 15€ benjamins, 18€ juvenils i 20€ seniors, per cada una 

de les categories  a les que  s’inscrigui, a Caja Mar IBAN: ES75 3058 4509 05 2720005901    (dins el 
termini d’inscripció) posteriorment s’ha d’enviar via e-mail: mcenroe@telefonica.net, justificant de l’ingrés 
+ l’inscripció degudament cumplimentada (nº llicencia, nom complet, club al qual pertany, telèfon de 
contacte...).
6.- Si qualque participant s’inscriu tot sol podrà pagar directament al club.

• 7.– L’ordre de joc estarà exposat al tauló d’anuncis del club, l’organització es preocuparà d’enviar els 
horaris de primeres rondes a tots els clubs i a la FTIB, i es podrà consultar als telefons:  630078109 o  
650185057.

• 8.- El jutge àrbitre resoldrà qualsevol questió i les seves decisions técniques seran inapel-lables.
• 9.- Les pilotes oficials seran Dunlop.
• 10.- Es jugaran a les 5 pistes de Green-set. 
• 11.- Els quadres finals seran màxim de 16 o 24 jugadors + fase previa. 
• 12.- Els absoluts podran jugar entre setmana si es necessari per el bon funcionament d'horaris del torneig i 

tots els partits s'han de jugar a les pistes del CT Felanitx sempre dacord amb l'organització.
• 13.- L'entrega de premis es farà després d'haver jugat totes les finals i haurà una picada per a tots els 

asssitents.

• Jutge àrbitre: Joan Isidre Albons Mestre             telf: 650185057
• Direcció i organització del torneig: Tòfol Bennasar Manresa   telf: 630078109
• Ajudants organització : Antoni Marti Veny / Xisco X. Ortega Adrover

    X OPEN PRIMAVERA 
     RENAULT FELANITX

Del 23 De Març al 7 d’Abril de 2019 
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