RANKING GALEGO ABSOLUTO Tempada 2020-2021
TIPO PROBA

DATA

SEDE

INSCRICIÓN

PREMIOS RANKING
1º Clasificado - 100€
2º Clasificado - 50€
(En cada sede)

PREMIOS FEDERACIÓN

ESPECIFICACIÓNS

Os 2 primeiros do ranking xeral, e os dous gañadores da última proba - Praza 2ª Proba da
Copa de España tras sumar os puntos desta proba.

No probable caso de que algún xogador consiga 2 prazas segundo os criterios establecidos, a praza pasará ao
seguinte no ranking.

Os 2 primeiros do ranking xeral, e os dous gañadores da última proba - Praza 3ª Proba da
Copa de España tras sumar os puntos desta proba.

No probable caso de que algún xogador consiga 2 prazas segundo os criterios establecidos, a praza pasará ao
seguinte no ranking.

1ª Proba Ranking
Absoluto

14/11/20 TEO/MANHATTAN

Xeral – 30
Feminino – 20 €
Junior – 0 €

2ª Proba Ranking
Absoluto

12/12/20 TEO/MANHATTAN

Xeral – 30
Feminino – 20 €
Junior – 0 €

1º Clasificado - 100€
2º Clasificado - 50€
(En cada sede)

3ª Proba Ranking
Absoluto

09/01/21 TEO/MANHATTAN

Xeral – 30
Feminino – 20 €
Junior – 0 €

1º Clasificado - 100€
2º Clasificado - 50€
(En cada sede)

4ª Proba Ranking
Absoluto

06/02/21 TEO/MANHATTAN

Xeral – 30
Feminino – 20 €
Junior – 0 €

1º Clasificado - 100€
2º Clasificado - 50€
(En cada sede)

TEO

Estarán clasificados os 48 primeiros do ranking xeral que teñan
disputadas 3 probas. Os xogadores que por motivos persoais non
poidan asistir a algunha das probas anteriores, poderán pagar a
inscrición de 30€ para disputar a proba especial no caso de atoparse
entre os 48 primeiros. Para a elaboración da clasificación, eliminarase
a peor proba das 4 anteriores.

Metálico
1º – 200€
2º – 120€
3º-4º – 70€
5º-8º – 55€
9º-16º – 40€

De cara á clasificación final do ano, os puntos desta proba so se sumarán ao remate das 6 probas ordinarias. A
puntuación será como a dunha proba de ranking normal.

MANHATTAN

Estarán clasificados tódolos xogadores que teñan participado en 3 das
4 probas anteriores e non conseguiran clasificarse entre os 48
primeiros do ranking xeral.

Metálico
1º – 140€
2º – 80€
3º-4º – 50€

De cara á clasificación final do ano, os puntos desta proba, so se sumarán ao remate das 6 probas ordinarias. En
canto á puntuacion, o gañador desta proba sumará os mesmos puntos que o último da proba dos 48, e iranse
descontando 10 puntos por ronda.

Proba especial para
13/03/21
os 48 primeiros

Proba de
consolación

13/03/21

5ª Proba Ranking
Absoluto

27/03/21 TEO/MANHATTAN

Xeral – 30
Feminino – 20 €
Junior – 0 €

1º Clasificado - 100€
2º Clasificado - 50€
(En cada sede)

6ª Proba Ranking
Absoluto

17/04/21 TEO/MANHATTAN

Xeral – 30
Feminino – 20 €
Junior – 0 €

1º Clasificado - 100€
2º Clasificado - 50€
(En cada sede)

Os 2 primeiros do ranking xeral, e os dous gañadores da última proba - Praza 4ª Proba da
Copa de España tras sumar os puntos desta proba.

No probable caso de que algún xogador consiga 2 prazas segundo os criterios establecidos, a praza pasará ao
seguinte no ranking.

Tras esta proba, finalizan as probas de ranking ordinarias. Neste momento súmanse as 6 mellores puntuacións das 7 probas disputadas. Da clasificación definitiva saen os 8 cabezas de serie para os Campionatos Galegos de B8, B9 e B10.

CAMPIONATO
GALEGO
ABSOLUTO DE
BOLA 10

Xeral – 150 € (descontaranse 30€ por cada proba de ranking ordinario
disputada). 180€ para os que xogarán 2 probas ou menos.
22-23/05/21

TEO

Feminino – 100 € (descontaranse 20€ por cada proba de ranking
ordinario disputada). 120€ para as que xogaran 2 probas ou menos.

Metálico
1º – 540€
2º – 320€
3º-4º – 210€
5º-8º – 160€
9º-16º – 110€

Xeral – 150 € (descontaranse 30€ por cada proba de ranking ordinario
disputada). 180€ para os que xogarán 2 probas ou menos. *
TBD

TBD

Os xogadores que non sexan de 1ª categoría poderanse clasificar de
cabezas de serie sempre e cando teñan xogado 10 probas do ranking
da sua propia categoría.

Categoría Senior: 2 mellores clasificados do Ranking Absoluto - Prazas para as dúas
modalidades do Campionato de España Senior
Categoría Junior: tódolos xogadores de categoría junior poderán disputar o Campionato de
España Junior en tódalas súas modalidades.

Junior – 0 €

CAMPIONATO
GALEGO
ABSOLUTO DE
BOLA 8

Prazas
Categoría Absoluta: 2 primeiros do Ranking Absoluto, e o Campión Galego de B10 (de
repetirse pasaría a plaza ao terceiro do Ranking) –-Prazas para as 3 modalidades do
Campionato de España e Seleccións Autonómicas.

Metálico
1º – 750€
2º – 450€
3º-4º – 300€
5º-8º – 150€
9º-12º – 60€
13º-16º - 40

Os xogadores que non sexan de 1ª categoría, terán a opción de participar na repesca para o Campionato Galego
de Bola 8 de forma gratuíta, sempre e cando teñan xogado o mínimo de probas establecido para a súa categoría.
(Ver competición en agpool.com)

*Para xogadores de 1ª categoría AGP

CAMPIONATO
GALEGO
ABSOLUTO DE
BOLA 9

TBD

MANHATTAN

TBD

TBD

Será con inscrición igual que ven sendo estes anos. A inscrición poderá variar co número de participantes ao
ranking, así como os premios.

