
II  PROBA CIRCUITO SÉNIOR  
AUTONÓMICO por CATEGORÍAS 2022 

 
CIRCUITO GALLEGO SENIOR 2022 

VIGO SQUASH  
 

 

 
 

BASES: 
 

1º.- O Campionato realizarase nas instalacións municipais do Estadio Municipal de 
Balaidos (entrada puerta 18), Vigo, o  SÁBADO , día  21 de maio de 2.022 
 
Seguiranse tódolos protocolos establecidos para a prevención da Covid 19. Os 
xogadores que teñan certificado de Vacunación deberán mostrarllo o personal da 
Federación, e os que non o teñan tendrán que realizar un test de antíxenos. 
 
 
 2º.- Para inscribirse no torneo é obrigatorio estar en posesión da Licenza 
Federativa da F.G.S.  2022. 
 
3.- As inscripcións faranse a través da APP RANKEDIN, no siguiente enlace:   
 
   https://rankedin.com/en/tournament/10700/ii-proba-circuito-senior-autonomico-2022 
 
              
4º.- O peche da inscripción será o luns, 16 de maio de 2022 ás 20 horas. O precio 
da inscripción será de: 15 €. Entregarase unha camiseta /ou detalle conmemorativo 
do torneo. O pago realizarase antes de dar comenzo o primer partido.  

 
5º .- O martes, publicarase o listado provisional de inscritos/as, repartidos en grupos 
de oito, en Categorías: Primeira, Segunda, Terceira , cuarta e sucesivamente. Nesta 
primeira proba fáranse seguindo o último Ranking Galego Absoluto Publicado. O ser 
mixto,  as xogadoras inscritas entrarán nas distintas categoría, por decisión técnica. 
Na seguintes probas, as categorías estarán marcadas polo Ránking do circuito, 
prevalecendo o Ránking Galego Absoluto, para as novas entradas, para non disvirtuar 
os cadros e as categorías. 
 
6º.- O mércores publicarase o listado definitivo de inscritos/as por categoría. E 
publicaríanse os cadros provisionais, que serían sempre de 8 xogadores, exceptuando 
os de última categoría que poderían ser de ata 15 xogadores. 
 
7º.- 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. 
 
8º.- O torneo xogarase coa bola oficial da Federación Galega de Squash, Dunlop 
Dobre punto. 

 
9º- Os partidos xogaranse ó millor de cinco xogos de 11 puntos e xogaranse tódolos 
postos.  
 
10º.- O uso das gafas protectoras homologadas de Squash será obrigatorio (para as 
xogadores sub). 
 

https://rankedin.com/en/tournament/10700/ii-proba-circuito-senior-autonomico-2022


11 º.- O Xuíz– Árbitro do torneo será: D. MIGUEL MERCÉ CASTRO e as súas 
decisións serán inapelables. 
 
12º.- Os Xogadores deberán estar dispostos a arbitrar, cando o xuíz-árbitro así llelo 
indique. 
 
13º.- O torneo é valedeiro para o Ránking Galego e o terá un Ranking Propio para o 
Circuito. 
 
 

14º.- En cada proba, podrán subir o baixar de categoría segundo o número de puntos 

os dous primeiros xogadores e baixar os dous últimos. 

         Primera Categoría       Segunda Categoría     Tercera Categoría     Cuarta Categoría 

1º      600 puntos         1º    540   puntos       1º     460  puntos       1º    380 puntos           

2º       590        “            2º    530        “           2º     450       “           2º    370      “              

3º       580        “            3º    500        “           3º      420       “          3º     340      “ 

4º      570        “            4º     490       “           4º       410        “         4º     330     “           

5º      560        “            5º     480      “           5º       400      “             5º    320    “ 

6º      550        “           6º      470      “            6º       390       “            6º   310         “ 

7º      520        “           7º       440      “           7º       360       “            7º   280      “ 

8º      510        “           8º       430      “           8º       350      “            8º     270     “ 

No caso de que houbese, máis categorías seguiríase a mesma secuencia numérica. 

 
15º.- Entregaranse en cada proba premios o Primeiro e segundo de cada Categoría.  
 
 

 


