
REGULAMENTO DO TORNEO DE MALILLA 2014

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN:

1. Poderán participar tódalas parellas que se inscriban antes do 6 de decembro de 2014 ás 
18:30 horas.

2. Para inscribirse deberán dar os nomes dos integrantes da parella a un directivo de 
Asociación cultural Canle de Lira e pagar unha cuota de 5€ por persona. Tamén o poderán 
facer na Domus de Portocubelo nos seguintes horarios:

• Sábado 29 de Novembro de 2014 de 16:00 a 18:30
• Sábado 6 de Decembro de 2014 de 16:00 a 18:30 

3. Unha persona pode inscribir a varias parellas se cumple os requisitos antes citados.

CALENDARIO DO TORNEO:

• Venres 26 de Decembro de 18:30 a 20:30 1º e 2º enfrontamento da primeira fase.
• Sábado 27 de Decembro de 17:00 a 19:00 3º enfrontamento da primeira fase e cuartos de 

final.
• Domingo 28 de Decembro de 17:00 a 19:00 semifinais, terceiro e cuarto posto e final.

SISTEMA DE XOGO E COMPETICIÓN:

1. O sistema de competición consistirá en enfrontamentos en varias fases.

2. Cada enfrontamento consistirá nun máximo de tres partidas entre as mesmas dúas parellas.

3. Será vencedora do enfrentamento a primeira parella en gañar dúas partidas.

4. Para gañar unha partida deberase chegar ós 100 puntos.

5. Estarán en vigor as penalizacións habituais de 36 puntos por renunciar, ensinar triunfo e 
repartir mal, etc.

6. Se as parellas non se poñen dacordo para decidir se unha delas debe ser penalizada ou se se 
contaron ben os puntos, poderán requerir que decida o organizador.

7. Para requerir a decisión do organizador deben estar as bazas de cada parella separadas, sen 
que se volvese a barallar.

8. A decisión do organizador será inapelable.

9. Na primeira fase formaranse, por sorteo, catro grupos dun máximo de catro parellas.

10. Dentro dun grupo cada parella xogará un enfrontamento contra as outras tres.

11. Pasarán á seguinte fase a primeira e segunda parella de cada grupo.

12. Para decidir cales son estas parellas empregaranse os seguintes criterios na orde na que 



aparecen, de xeito que se non decide o primeiro criterio desempatarase seguindo o segundo 
e posteriores:

• Número total de victorias en enfrontamentos.
• Número total de victorias menos derrotas en partidas.
• Número de victorias en enfrontamentos entre as parellas que precisen desempatar.
• Número de victorias menos derrotas en partidas entre as parellas que precisen 

desempatar.
• Número de puntos gañados menos puntos perdidos entre as parellas que precisen 

desempatar.
• Número de puntos gañados menos puntos perdidos totais.
• Sorteo.

13. Na segunda fase disputaranse enfrontamentos entre dúas parellas nos que quedará eliminada 
a parella perdedora en fases de cuartos de final, semifinais e final.

14. A parella gañadora da final será a vencedora do torneo.

15. Entre as parellas perdedoras da semifinal disputarase un enfrontamento para decidir o 
terceiro posto.

PREMIOS:

1. 100 puntos á parella vencedora en primeiro lugar.
2. 40 puntos á parella finalista en segundo lugar.
3. 20 puntos á parella vencedora do enfrontamento polo terceiro posto.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS:

1. Por motivos de alta ou baixa demanda de inscripcións o organizador poderá modificar o 
sistema de competición da primeira fase e os premios, tanto para diminuir como para 
incrementar.

2. En caso de modificación do sistema de competición calquera parella poderá desistir de 
participar e solicitar a devolución da súa cuota de inscripción.


