
BASES: V TROFEO DE PÁDEL DE PADEL CONCELLO 
DE VIGO PEREZ RUMBAO CAR 

Condicións xerais 

1. O torneo celebrarase do 1 ao 9  de xullo de 2017. 

2. A dispoñibilidade de horario mínima por parte dos participantes para o comezo do partido será de luns  a venres de 18:00  
e sábados e domingos 9:00h 

3. O lugar de celebración do torneo será o “Complexo de pádel municipal Maisqueauga Navia” e o “Complezo de pádel 
municipal Maisqueauga Barreiro .  

4. A inscrición terá un custo de 15 euros por participante e categoría. 

5. O torneo contará con probas masculina, feminina, mixta e menores. 

6. Puntuable na FGP. 

7. Todas as categorías se rexerán polo regulamento da FGP. 

8. O torneo consistirá nun cadro eliminatoria e unha consolación para tódolos perdedores no primeiro encontro. 

9. Unha vez finalizado o prazo de inscrición publicaranse na web www.padeltourvigo.es os horarios dos encontros. 

10. Os partidos realizaranse o mellor de 3 set con tie-break todo eles. as consolacións xogaranse con Supertiebreak. 

11. Os partidos realizaranse en tres tipos de pista diferentes; muro cuberta, cristal cuberta e muro descuberta. Sendo as 
pistas de cristal cubertas as principais. 

12. MQA posúe unha póliza de responsabilidade Civil que non cubre as lesións deportivas fortuítas derivadas da práctica 
deportiva e os gastos derivados das mesmas.  

13. Licenza federativa obrigatoria 

Inscrición 

1. A forma de pago realizarase na recepción de máis que auga antes do comezo do primeiro encontro da competición a 
organización.  

2. A inscrición farase mediante un formulario na web www.padeltourvigo.es  

3. O período de inscrición será dende o día 7 de xuño  ata o 26 de xuño de 2017. 

4. O sorteo será realizado o 28 de Xuño as 12:00 en MQA Navia 

5. Xuiz arbitro. Jaime Barral: 630 835 368 

Premios 

1. O acto de entrega de premios realizarase a continuación das ultimas finais disputadas. 

2. Cada categoría conta con premios valorados en máis de 1500,00€ 

http://www.padeltourvigo.es

