
 
 

XORNADA NADAL SQUASH XUNTA DE GALICIA 
CIRCUITO GALLEGO JÚNIOR 2020 

SQUASH CLUB SANTIAGO 
 
 

BASES: 
 
 

1º.- A xornada realizarase nas instalacións do Squash Club Santiago  en Avda. 
Rosalía de Castro, 59 Milladoiro (Ames); O día 26 de decembro de 2020. 
Seguíranse protocolos estrictos de prevención da Covid 19, así como a 
realización de tests a tódolos xogadores 15 minutos antes da súa entrada. 
Enviarase toda a información por email a cada un dos xogadores/as 
inscritos/as. 
 
Constará de dúas partes:  
 

- Pola mañán levarase a cabo un Clinic e pola tarde realizarase un torneo 
de squash, repartindo os inscritos/as por categorías dependendo das 
idades. No caso de un gran inscripción, podería realizarse en 2 
ubicacións diferentes, para manter tódolos protocolos para a prevención 
da Covid 19. 
 

2º.- Para inscribirse na xornada é obrigatorio estar en posesión da Licenza 
Federativa da F.G.S.  2020. 
 
3º.- As inscripcións faranse vía email da FGS:  info@gsquash.org . O peche 
da inscripción será o luns, 21 de decembro de 2020 ás 20 horas. O precio 
da inscripción será de: 10 €. Poderán inscribirse tódolos xogadores de 
categorías Sub, é dicir, os/as menores de 19 anos. 
 
4º.- O pago realizarase por transferencia bancaria, e o xustificante será 
enviado por e-mail a  info@fgsquash.org antes do mércores 23 de decembro ás 
11h, de non ser así a inscrición no terá validez.  A todos os participantes 
faráselle entrega dun  detalle.  
 

Número de conta:    ABANCA    ES47  2080 0501 1730 4003 1815. 
 
 
5º.- O martes, publicarase o listado provisional de inscritos/as, O mércores 
publicarase o listado definitivo de inscritos/as por categorías.  
 
6º.- Os xogadores están obrigados a coñecer o seu horario de xogo, no caso, 
da súa incomparecencia, 15 minutos despois do horario do seu partido, serán 
dados W.O. Mantendranse os horarios dunha maneira estricta. 
 
7º.- O torneo xogarase coa bola oficial da Federación Galega de Squash, 
Dunlop Dobre punto. 
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8º- Os partidos xogaranse ó millor de cinco xogos de 11 puntos e xogaranse 
tódolos postos. Poderase modificar (xogar a 3 xogos) si houbese un gran 
número de inscritos/as ou por motivos de tempo. 
 
9º.- O uso das gafas protectoras homologadas de Squash será obrigatorio para 
tódolos xogadores. 
 
10º.- O Xuíz– Árbitro do torneo será: D. JESÚS SOUTO IGLESIAS e as súas 
decisións serán inapelables. 
 
11º.- Dado as medidas de prevención Covid 19  haberá un árbitro por pista que 
será o que arbitre tódolos partidos 
 
12º.- Entregaranse trofeos ós tres primeiros clasificados de cada Categoría, 
seguindo todas ás medidas de seguridade. E tamén se realizara un sorteo de 
material deportivo virtual entre todos os inscritos/as. 
 
 
 

 


