
CONVENIOS  CAMPIONATOS  DE ESPAÑA DE CLUBS  2017 :

CONVENIO :  CAMPIONATOS DE ESPAÑA DE CLUBS -  CECLUB 2ª DIVISIÓN.

  PARTES FIRMANTES : Club Xadrez Fontecarmoa de Vilagarcía.
Federación Galega de Xadrez (FEGAXA).

  OBXETO E DURACIÓN :  Colaboración na participación, como representante galego da categoría, nos
Campionatos de España de Clubs de 2ª División (CECLUB 2D). – ano 2017.

  OBLIGACIÓNS CONVENIDAS :
Que a FEGAXA, de acordo o aprobado nos orzamentos pola Asemblea Xeral para a tempada deportiva
colabora cos clubes na súa participación nas probas oficiais representando a nosa comunidade en probas
nacionais ou internacionais.

   Que a FEGAXA colabora coa citada entidade na participación nas seguintes actividades:

                       Actividade  Contía asinada
Campionato de España de Clubs – CECLUB 2ª DIVISIÓN
(participación como representante galego).
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   Que por isto, e de común acordo, suscriben o presente convenio de colaboración, de conformidade coas
seguintes normas:
a) A Entidade comprométese a participar representando a comunidade galega de acordo as convocatorias

oficiais correspondentes.
Comprometendose ademais, a que durante a organización e execución da actividade a Entidade
seguirá tódalas recomendacións e indicación realizadas pola Federación, en especial no referente a
regulamentación deportiva e de participación.

b) A Federación concede a entidade as cantidades sinaladas, co fin de poder completar a actividade e
facer frente ao pago dos gastos que a mesma comporte en desprazamentos e aloxamentos nas sedes
oficiais.

c) A duración deste convenio será de forma esclusiva para dita actividade no ano 2017.



CONVENIO :  CAMPIONATOS DE ESPAÑA DE CLUBS -  CECLUB 2ª DIVISIÓN.

  PARTES FIRMANTES : Club  Círculo Ferrolano de Xadrez.
Federación Galega de Xadrez (FEGAXA).

  OBXETO E DURACIÓN :  Colaboración na participación, como representante galego da categoría, nos
Campionatos de España de Clubs de 2ª División (CECLUB 2D). – ano 2017.

OBLIGACIÓNS CONVENIDAS :
Que a FEGAXA, de acordo o aprobado nos orzamentos pola Asemblea Xeral para a tempada deportiva
colabora cos clubes na súa participación nas probas oficiais representando a nosa comunidade en probas
nacionais ou internacionais.

   Que a FEGAXA colabora coa citada entidade na participación nas seguintes actividades:

                                    Actividade  Contía asinada
Campionato de España de Clubs – CECLUB 2ª DIVISIÓN
(participación como representante galego).
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   Que por isto, e de común acordo, suscriben o presente convenio de colaboración, de conformidade coas
seguintes normas:
d) A Entidade comprométese a participar representando a comunidade galega de acordo as convocatorias

oficiais correspondentes.
Comprometendose ademais, a que durante a organización e execución da actividade a Entidade
seguirá tódalas recomendacións e indicación realizadas pola Federación, en especial no referente a
regulamentación deportiva e de participación.

e) A Federación concede a entidade as cantidades sinaladas, co fin de poder completar a actividade e
facer frente ao pago dos gastos que a mesma comporte en desprazamentos e aloxamentos nas sedes
oficiais.

f) A duración deste convenio será de forma esclusiva para dita actividade no ano 2017.


