
BASES I Torneo Pádel Apertura Recreo Cultural 

1. Data do torneo: do venres 10 xuño ao domingo 12 xuño. 

2. Data límite de inscrición: mércores 8 xuño (14h) 

3. Inscrición a través de www.mistorneosonline.es 

4. Cota de inscrición:  

 Non socios (12€/categoría; 5€ seguintes categorías)  

 Socios (5€/categoría) 

5. Lugar do torneo: Recreo Cultural A Estrada. Lugar Montecelo s/n 

36682 Toedo (A Estrada)  

6. Información do torneo: www.mistorneosonline.es. 

7. Horas de xogo: intentarase respetar na medida do posible, as 

preferencias horarias indicadas no formulario de inscrición. Pero a 

organización non garantiza este punto. 

8. Categorías: Masculina (2ª 3ª e 4ª); Feminina (3ª e 4ª); Mixta única. 

 A organización do Torneo reservase o dereito de cambiar unha 

parella de categoría co fin de non desvirtuar a competición. 

 Non está permitido apuntarse nunha categoría inferior na 

que ambos xogadores da parella compita na Liga Galega de 

Pádel. 

 Se algunha categoría non chegase a 8 parellas inscritas, a 

organización reservase o dereito de eliminarla do torneo. 

 

9. Modo de xogo: todos os partidos se disputarán o mellor de 3 sets 

con punto douro, en caso de ter que xogar un tercer set este 

consistirá nun super-tiebreak a 10 puntos. 

10. Consolación: todos os participantes tendrán dereito a consolación, 

para acceder a mesma, a parella que perda seu primer partido deberá 



facerllo saber a organización do torneo. Mínimo de parellas para 

celebrar consolación: 4. 

11. Sistema xogo de consolación: xogarase a 9 xogos con tie-break en 

caso de empate a 8. 

 O sistema de xogo e partidos da consolación podrían verse 

alterados e incluso cancelados se chegasen a afectar o bo 

funcionamento do cadro principal. 

12.  Premios: 

 Campeones: Trofeo + Agasallo (material deportivo) 

 Subcampeones: Agasallo 

 Campeones consolación: Agasallo 

13. A entrega de premios realizarase 12/06/2022 despois das finales.  

Necesaria a presenza dun xogador da parella. 

14. Dereitos de Imaxe. As bases son públicas. A inscrición ou 

participación no torneo supón a cesión dos dereitos de imaxe que 

poden ser utilizados con fins promocionais ou de información. Todo 

aquel participante que non desexe participar ca súa imaxen deberá 

expresalo por escrito a través dos canles de comunicación do torneo. 


