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1ª Copa Ibérica Júnior 2021  
  Porto- 26 de xuño 

 
 

A Federación Nacional de Squash e a Federación Galega de Squash organizan unha  nova 
edición da Copa Ibérica Júnior. 
 

A presente edición disputarase no Proracket Squash e Padel,  A participación estará aberta a 
todos os atletas juniores afiliados na Federação Nacional de Squash ou na Federación Galega 
de Squash.  
 
NON SE PERMITE A PRESENZA DE PÚBLICO 
 
 
REGULAMENTO 
 
1.-  A Copa Ibérica Júnior 2021 – Porto terá lugar no dia 26 de xuño de 2021, nas instalacións 
de Proracket Squash e Padel, en Matosinhos-Porto.  
 
2.-Serán disputados os cadros: Sub 11,  Sub 13, Sub 15, Sub 17 e Sub 19 femininos e 
masculinos. En caso de que os cadros competitivos non se completen con polo menos 4 atletas, 
os cadros pordrían incluirse noutra categoría. 
 

3.- O precio da inscripción será de 10€. O pago debe realizarse no lugar do torneio,  antes 
do primer partido. O peche das inscripcións será o mércores 23  de xuño de 2021  ás 11h. no 
email da Federación Galega de Squash:  info@fgsquash.org   
 
4.- Os xogadores teñen que utilizar vestuario apropiado para a prática de squash (zapatillas con 
sola non marcante, pantalóns e camisetas de cores claras). 
 
5.- Aplicarase riguroso W.O., transcurridos 10 minutos da hora fixada para o comenzo do partido. 
Os xogadores deben coñercer os horarios de xogo. 
 
 
6.-O torneo seguirá as normas desportivas regulamentadas pola FNS. En caso necesario serán 
os responsables do torneo os que tamén as decisión que consideren oportunas disponível em:  
http://www.fnsquash.pt/index.php/styles/home/geral 
 
7.- A participación de atletas menores de 19 anos de idade em competicións sub tanto a 
Federación Nacional de Squash, como a Federación Galega de Squash exixen a utilización de 
gafas de protección.Así  nas provas ligadas à FNS, os atletas con menos de 19 anos serán 
impedidos de entrar na pista se non utilizarem as gafas de protección adecuadas à modalidade. 
 
8.-É coñecida a obrigatoriedade de arbitrar os partido, por parte dos dous atletas (vencedor e 
perdedor, asumindo o perdedor a posición de marcador e o vencedor a decisión de decisor), 
despois de xogar o seu partido. O non cumprimento desta obrigatoriedade, obriga ao pagamento 
do servizo de arbitraxe, que é igual ao valor de dez euros a cada atleta faltoso (a pagar à 
organización da proba). Asi, os atletas están obrigados a arbitrar, salvo deliberación do Juíz 
Árbitro do Torneo (ou do Director do Torneio na falta desse), tantas partidas como as que 
xogarán. 
 
 
 
 
 
 

http://www.fnsquash.pt/index.php/styles/home/geral
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9.-Os atletas que participen no torneio son responsables de poseer un seguro desportivo. A 
organización, e o complexo desportivo, e a Federação Nacional de Squash non aceptarán 
calquer responsabilidade por qualquer lesión  ou acidente que ocorra durante a realización do 
torneio. 

  
  
10.- Premios/Trofeos - Serán entregados trofeos os Campeóns,  Subcampeóns e terceiros de 
cada cadro de competitición. 
  
11.-A proba contará para o Ránking Júnior Português e para o Ránking Xr. Galego. 
 
 
Director do Torneio: Luis Carvalho 
Juiz Árbitro: José Aguiar 
 
 
Organização: 
 
FNS • Federação Nacional de Squash 
 
FGS . Federación galega de Squash 
 
Proracket Squash e Padel 
 
 
 Localização do clube: 
 www.proracket.pt 
 
MORADA: 

Travessa da Amieira, 36    4465-275 São Mamede de Infesta, Porto, Portugal 
 
TELEFONE: + 351 223258104 
 
 
 
 
Para os xogadores galegos****** 
 
**** A inscrición ao  presente Campionato leva implícita a cesión dos dereitos de imaxe para todo o relacionado 
con este evento deportivo. 
 
Todos os eventos do Calendario da Federación Galega de Squash son considerados públicos e polo tanto os datos dos 
deportistas/ participantes son notorios, de proxección pública, moi especialmente cando se obteña podio ou 
recoñecemento deportivo e social, e polo tanto son datos onde predomina o interese histórico e deportivo da FGS, 
celebrado en lugares abertos ao público. Así será de aplicación o artigo da Ley Orgánica 1/1982, de 5 de maio, e o uso 
das imaxes queda púbñicamente aceptado e autorizado, reseitando o dereito fundamental ao honor, á intimidade porsoal 
e familiar e á propia imaxe. 
 
No caso de non desexar ou outorgar o seu consentimentopara o tratamento dos datos anteriormente citados, o 
deportista non poderá participar  no evento deportivo DE NINGÚN MODO mesmo aínda que teña realizada e 
formalizada a súa inscrición. Aínda así, no caso de que esté no lugar do evento aberto ao público, mesmo sen 
participar, e a súa imaxe fose captada de forma accidental, será de aplicación o artigo 8-c da Lei Orgánica1/1982 como 
imaxe simplemente accesoria e poderá ser reproducida sen o seu consentimento, segundo o citado artigo legal. 
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