
 

 

 
 

VI CAMPIONATO SQUASH RÍA DE VIGO

TROFEO 
Vigo (Balaidos) 

 
1.- O Campionato celebrarase
(entrada pola porta 18), os
aprox.  
 
2.- As inscripcións faranse no mail do Squash Ría de Vigo: 
ata o venres 23 de outubro
na tempada 2015.  
 
3.- O importe da inscripción será de 
comezar o campionato. A cada 
conmemorativa do campionato.
exentos do pago da inscripción
 
4.- O Campionato desenrolarse conforme a Normativa 
Squash. A puntuación será a 11
 
5.- Será obligatorio coñecer o horario dos partidos, que a cada deportista corresponda, 
os xogadores/as que perdan na primeira ronda do cuadro principal xogarán una fase 
de consolación. Os xogadores
da pista na que acaban de xo
 
6.- Os cabezas de serie serán dispostos según normativa
serie será público o martes 7 de o
 
7.-.Os horarios dos partidos estarán dispoñ
DE VIGO: www.squashriadevigo.com
 
8.- Entregaránse trofeos os 
feminino) e en consolación o
unha vez concluido o campionato e é necesario estar presente na mesma.
9.- Os Xuíces - Arbitros do
Pereira Louzao  
 
.                                

                                             
 
                       

BASES 
CAMPIONATO SQUASH RÍA DE VIGO

TROFEO CARRETILLAS GARMA
Vigo (Balaidos) 27 o 30 de outubro de 201

O Campionato celebrarase nas instalacións do Estadio Municipal de 
os días 27, 28, 29 e 30 de outubro de 2015  

As inscripcións faranse no mail do Squash Ría de Vigo: info@squashriadevigo.com
outubro  as 22:00h. É requisito indispensable estar federado 

O importe da inscripción será de 10,00 € e farase efectiva nos intres antes de 
A cada xogador/a se lle fará entrega dunha camiseta 

conmemorativa do campionato.  Os xogadores/as menores de 19 
exentos do pago da inscripción (non recibirán a camiseta conmemorativa)

O Campionato desenrolarse conforme a Normativa da Federación Galega de 
puntuación será a 11 sen recuperación de saque e o mellor de 3 o 5 xo

Será obligatorio coñecer o horario dos partidos, que a cada deportista corresponda, 
os xogadores/as que perdan na primeira ronda do cuadro principal xogarán una fase 

gadores/as que perdan un partido, arbitrarán o seguinte partido 
da pista na que acaban de xogar. 

de serie serán dispostos según normativa. O sorteo de los cabezas de 
martes 7 de outubro. 

dos partidos estarán dispoñibles na páxina web oficial do
www.squashriadevigo.com . 

os tres primeros clasificados do cadro principal
feminino) e en consolación o primeiro/a clasificado/a. A entrega de premios realizaráse 
unha vez concluido o campionato e é necesario estar presente na mesma.

do torneo serán Dña Laura Andrés Herguedas y Dña. Marta 

                                             

 

CAMPIONATO SQUASH RÍA DE VIGO  

CARRETILLAS GARMA   
de 2015 

Estadio Municipal de Balaidos 
 de 20 a 23:00h 

info@squashriadevigo.com 
É requisito indispensable estar federado 

e farase efectiva nos intres antes de 
dunha camiseta 
 anos quedarán 

(non recibirán a camiseta conmemorativa). 

da Federación Galega de 
mellor de 3 o 5 xogos.  

Será obligatorio coñecer o horario dos partidos, que a cada deportista corresponda, 
os xogadores/as que perdan na primeira ronda do cuadro principal xogarán una fase 

arán o seguinte partido 

sorteo de los cabezas de 

do SQUASH RÍA 

dro principal (masculino e 
A entrega de premios realizaráse 

unha vez concluido o campionato e é necesario estar presente na mesma. 
ña Laura Andrés Herguedas y Dña. Marta 

 


