CAMPIONATO
UNIVERSIDADE DE VIGO

TENIS DE MESA
“X Trofeo Eugenio Monje”

DATA: 9 de marzo de 2017

LUGAR: Pavillón de Deportes do Campus de Vigo

Área de Benestar, Saúde e Deporte
Campus de Vigo

1.-PRAZO DE INSCRICIÓN:
Dende o 16 de xaneiro ao 2 de marzo ás 14:00 h. no apartado de inscripción
en campionatos da nosa web www.deportes.uvigo.es
2.-PARTICIPANTES:
Poderán participar todos os membros da Comunidade Universitaria: alumnos,
PDI e PAS, que acrediten esta condición.
3.-FASES:
1ª Fase por grupos
2ª Fase eliminatoria (para os 8 mellores)
4.-HORARIOS E LUGAR DE XOGO: Pavillón Universitario Campus de Vigo.
5.-SISTEMA DE XOGO:
Sistema Corbillón o mellor de 3 xogos de 11 puntos. Fase Liguiña
Sistema Corbillón o mellor de 5 xogos de 11 puntos. Fase Eliminatorias.
6.-SORTEOS:
O calendario expoñerase o luns 7 de marzo no taboleiro de competicións
do Servizo de Deportes e na web.
7.-COMITÉ DE COMPETICIÓN:
O Xuíz Único de Competición será o Técnico en Actividades Deportivas do
Campus de Vigo, e tomará decisións cando sexa preciso.
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8.- FASE POR GRUPOS:
9.1.- En competición por grupos o de "todos contra todos", cada membro do
grupo xogará contra todos os demáis membros; adxudicaranse 2 puntos por
partido gañado, 1 punto por partido xogado e perdido e 0 puntos por partido
perdido que non se xogara ou non se termine. A orde de clasificación quedará
determinado en primeiro lugar polo número de puntos de partido obteñido.
9.2.- Si dous o máis membros do grupo obteñen o mesmo número de puntos, a
suas posicións relativas determinaranse solamente polos resultados dos
partidos disputados entre eles, e se considerarán sucesivamente o total de
puntos de partido, os coeficentes entre victorias e derrotas en partidos
individuais (para unha proba por equipos), xogos e tantos, ata donde sexa
necesario para establecer a orde da clasificación.
9.3.- Si, en cualquer fase de este cálculo, os postos de un ou máis membros do
grupo son determinados, mentras que os outros ainda están igualados, os
resultados dos partidos nos cuales estos membros participen excluiránse de
calquer cálculo posterior que se necesite para resolver a igualdade do acordo
cos procedementos establecidos nos artígos.
9.4.- Si non e posible resolver os empates polo procedemento especificado, os
postos relativos decidiranse por sorteo.

9.-INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS:
 Campus de Pontevedra: 986802088 – podepor@uvigo.es
 Campus de Ourense: 988387198 – depor-ou@uvigo.es
 Campus de Vigo: 986812182 – deportes@uvigo.es

Vigo, 18 de xaneiro de 2017
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