
FEDERACIÓN GALEGA DE XADREZ                                                  PROVINCIAIS TEMPADA 2017 - SOLICITUDE 

CAMPIONATO PROVINCIAL DE: __Ourense ____________________________________________________________ 

DATA SOLICITUDE: ____20 de Novembro de 2016 _______________________________________________________ 

PROVINCIA CATEGORÍA 
CLUB/ENTIDADE 

ÁRBITRO 
DIRECTOR            
TORNEO DATAS 

RITMO DE LOCAL DE 
HORARIOS 

ORGANIZADORA XOGO XOGO 

Ourense 

 Sub-18 
Club Deportivo            

Xadrez Ourense 
Jorge Fernández 

Vázquez  
Elías José               

González Gil   21/01/17 

 Mínimo 
establecido 
FEGAXA 

Asociación        
de Veciños 
Barrocás  

Desde as  
11.00 horas  

 Sub-14 

 

Club Deportivo            
Xadrez Ourense  Oscar Salgado  

López 
Elías José 

González Gil  21/01/17  

 Mínimo 
establecido 
FEGAXA 

Asociación        
de Veciños 
Barrocás  

Desde as  
15.30 horas  

  Sub-10  

 

Club Deportivo            
Xadrez Ourense Elías José            

González Gil  
 Elías José 

González Gil  21/01/17 

 Mínimo 
establecido 
FEGAXA 

Asociación        
de Veciños 
Barrocás  

Desde as  
16.00 horas  

                

INSCRICIONS 
No e-mail:                       traxerxadrez@hotmail.com  

Ou no teléfono:              655 996 806 

 
 
 
 
 



 
 

 

Bases 
 

Datas e organización: 
Os campeonatos provinciais de Ourense das categorías S-18, S-14 e S-10  terán lugar o 21 de Xaneiro  de 2017 e serán organizados 
polo Club Deportivo Xadrez Ourense. 
 
Sede: 
Os campeonataos desenvolveranse no salón de competicións da Asociación de Veciños de Barrocás, situada na praza de Barrocás,  
nº 1-  baixo, 32005 de Ourense. (entre as rúas de “os berrochas” e “os mirtos”). 
 
Categorías: 
Serán Sub-18 os nacidos en 1999 e anteriores, Sub-14 os nacidos en 2003 e anteriores e Sub-10 os nacidos en 2007 e anteriores. 
 
Inscricións: 
Os delegados de cada club participante remitirán un listado dos xadrecistas participantes pertencentes a cada club, sendo o prazo 
máximo de inscricións o venres día 20 de Xaneiro ás 15.00 horas. 
 
 
Os horarios de xogo, número de roldas e ritmo de ca da un dos torneos serán os seguintes: 
Categoría Sub-18 (5 roldas):         a partir das 11.00 da mañá  e das 16.00 da tarde.         (1 hora por xogador) 
Categoría Sub-14 (5 roldas):         a partir das 15.30 da tarde.                                             (45 minutos por xogador) 
Categoría Sub-10 (5 roldas):         a partir das 16.00 da tarde.                                             (30 minutos por xogador) 
 
Os desempates aplicados serán por este orden: 
Bucholz brasileño (-1) 
Número de victorias 
Progresivo total. 
 
O equipo arbitral quedará composto por os seguintes  árbitros titulados: 
Jorge Fernández Vázquez 
Elías José González Gil 
Oscar Salgado López 
 



 
 
Premios: 
Os tres primeiros xadrecistas clasificados de cada categoría obterán trofeos dispostos polo club organizador.  
 
Aceptación:  
Os delegados de cada club e os xogadores inscritos, autorizan á organización do torneo á difusión de información ou á utilización de 
imaxes ou do nome do equipo e os dos seus xogadores nos medios de comunicación ou en publicidades e memorias da competición, 
sempre que non representen menoscabo da súa honra ou reputación, ou que sexa contraria aos seus intereses, e sempre dentro do 
marco legal que se fíxa no Código Civil, na Lei de Enxuizamento Civil e na Lei Orgánica 15/99, do 13 de decembro, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


