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4ª LIGA DE TENIS CONCELLO DE OUTES 2017/2018 
 

BASES DA LIGA 

 Liga Individual mixta: 

 (Se se inscribisen 6 ou máis xogadoras pasariamos a formar unha liga feminina 

paralela, se non, participarían na masculina). 

 Formaremos unha liga dun ou máis grupos, onde cada xogador terá 7 ou 8 partidos, 

mínimo . 

 Os partidos xogaranse nas tardes e nas mañás dos domingos. 

 As datas da liga serán as seguintes: 

 Inicio o 19 de novembro 

 Unha vez rematadas as fases regulares pasaremos á fase eliminatoria e finais. 

 A duración aproximada da liga será de 6 meses. 

 Poderanse xogar algún día da semana os partidos aprazados, sempre e cando se 

dispoña de horas semanais no pavillón.  

 Os partidos serán ao mellor de 3 sets, xogando o terceiro set no formato de super taikbreak (a 

quen chegue a 11 puntos) 

 Respectaranse en todo momento as regras da RFET (Real Federación Española de Tenis). 

 O sistema de puntuación na fase previa da liga será a seguinte: 

 Partido ganado: 3 puntos 

 Partido perdido: 1 punto 

 Ausencia do partido non xustificada: -1 punto 

 Ausencia xustificada á organización: 0 puntos 

 A arbitraxe correrá a cargo da organización na fase final eliminatoria. Na fase de liga os 

xogadores desempeñarán esa faceta do xogo (confiamos na deportividade de todos os 

xogadores e xogadoras). 

 A organización facilitará aos xogadores as pelotas de xogo 

 Calquera cambio de horario ou día do partido debe ser avisado cunha antelación de 48 horas á 

organización . 

 A inscrición da liga individual será de 36 €, que se deberá aboar no primeiro partido da liga.  

 IMPORTANTE: Calquera punto non contemplado nas bases da liga será resolto polo comité 

organizador. Todo comportamento, fóra das leis da cortesía do deporte, terá unha sanción que 

podería levar á expulsión da liga. 

 Máis información: Rubén Seijo (606884536) 

 


