
 

IX CIRCUITO GALEGO XUNIOR DE SQUASH  
BORJA GOLÁN 2019 

 

CATEGORÍA  SUB 23 MIXTA 
 

CATEGORÍA  SUB 15 MIXTA 
 

CATEGORÍA  SUB 11 MIXTA 
 

 BASES:  
 

1. O Circuito estará aberto a tódolos xogadores xuniors das categorías que estén 
en posesión de licenza da RFES para o ano 2019. 

 
2. O campionato xogarase ó amparo da vixente normativa da F.G.S, terá 

categoría Sub. O torneo é valedeiro para o Ranking Galego Xúnior. 
 

3. As inscripcións realizaranse na Federación Galega de Squash, por e- mail en 
info@fgsquash.org O peche das inscripcións será o luns (anterior a proba) ás 
20 horas 

 
4. Ó peche das inscripcións, publicáranse o listado provisional de inscriptos. O 

mércores publicarase o listado definitivo de inscriptos e os cadros provisionais. 
O xoves publicaranse os cadros definitivos. 
 

5. A inscripción será de 5€ por proba. Con cada inscripción darase un bola 
Dunlop Revelation Pro XX (doble punto amarelo), ou detalle. E será abonada 
no lugar do torneo, antes de disputar o primeiro partido. 
 

6. Cada xogador solo podrá inscribirse nunha categoría en cada torneo. No caso 
de cumplir anos, (que provocasen un cambio de categoría) despois da primeira 
proba o xogador poderá acabar o circuito, na categoría na que empezou. 

 
7. As probas realizáranse en Lugo i en Santiago de Compostela. 
 
8. A bola oficial do campionato será a Dunlop Revelation Pro XX (doble punto 

amarelo). 
 

9. Aplicarase riguroso W.O., unha vez transcurridos 15 minutos da hora fixada 
para o comenzo do partido, según normativa vixente. Os xogadores deben de 
coñecer os horarios de xogo. Xogaranse tódolos postos en tódalas categorías.  

 
10.  As decisións do  Xuíz- Árbitro de cada torneo serán inapelables. Os xogadores 

deberán de estar dispostos a arbitrar, cando o xuíz-árbitro así llelo indique. 
 

11. Na primeira proba os cabezas de serie virán marcados polo Ránking Galego Xr 
publicado na data final da inscripción. Despois desta primeira proba, 
publicarase o Ránking propio de Circuito que marcará os cabezas de serie nas 
seguintes probas. Os gañadores do circuito, virán marcados pola súa 
clasificación neste Ránking. En caso de empate a puntos entre varios 

mailto:info@fgsquash.org


xogadores na clasificación final do Circuito, a proba disputada en Santiago terá 
dobre puntuación. No caso de que os dous primeiros clasificados sexan do 
mesmo sexo, terán premios, ademáis, os doús primerios clasificados do sexo 
contrario. 

 
12. O finalizar o circuito (o día 14 de decembro de 2019) Santiago farase a 

entrega de premios e un sorteo de agasallos entre tódolos participantes no 
Restaurante Barrigola.  
 

 
O CALENDARIO DE PROBAS SERÁ O SEGUINTE: 
 
 

- SÁBADO 6 ABRIL 2019 en  LUGO 
 

- SÁBADO 8 XUÑO 2019  LUGO 
 

- SÁBADO 7 SETEMBRO  2019  
 

- SÁBADO 14 DECEMBRO 2019 en SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 
 
 
 

 
 
 

                     Patrocina :  
 


