
 

Modificacións o Regulamento Xeral de Competicións da FEGAXA : 
 

A) Circuito Galego de Promoción. 
 

TITULO  VI   -   CIRCUITO  GALEGO  DE  PROMOCIÓN. 
Artígo 60º. 
8.- Cada tempada establecerase un sistema de puntuación para establecer unha clasificación 
xeral do circuito, asi como un sistema de desempates, baseado no fomento da participación 
nos torneos. 
  Para puntuar na clasificación do circuito os xogadores/as teñen que estar federados/as na 
FEGAXA e ter bandeira FIDE de ESPAÑA. 
 
 
B) Liga galega por equipos de club. 
 

TITULO  VIII   -   LIGA  GALEGA  POR  EQUIPOS  DE  CLUB. 
 
Artígo 62º.  
 
1.  COMPOSICIÓN DA LIGA. 

 1.6. A cuarta división é de promoción e non competitiva, con sen ascensos nin descensos. Só 
se poderán inscribir xogadores/as que, como máximo, cumpran os 14 anos na tempada 
actual, e sen ELO a data 1 de xaneiro do comenzo da tempada anual. 

3.  COMPOSICION DOS EQUIPOS. 
3.8. Un club pode transvasar ao longo de todas as roldas xogadores dun equipo de inferior 

categoría a un de categoría superior, engadíndose co número de orde seguinte ao que 
xa exista cando quede definitivamente integrado no equipo. Un xogador/a non pode 
xogar na mesma tempada en equipos da mesma categoría, por tanto non poderá 
ascender a dous equipos distintos dunha mesma categoría na mesma tempada. Por 
exemplo, se se ascende a un equipo de 2ª ou 1ª división non poderá xogar na mesma 
tempada noutro equipo distinto de esas mesmas categorías ainda que sexan do 
mesmo club. Nos sucesivos ascensos nesas categorías terán que ser aos equipos 
onde xa ascendeu previamente. 

Pódese ascender a un xogador coa posibilidade de regresar ao equipo do que foi 
ascendido co mesmo número de orde de forza que ocupaba, coas seguintes 
limitacións: 

a)  O xogador ascendido, ocupará o primeiro número de orde de forza no equipo de 
superior categoría, aínda que posteriormente regrese ao filial. 
Exemplo: Un equipo con nove xogadores incorpora na primeira xornada de liga ao 
3º taboleiro do equipo filial. Este xogador pasa a ser o taboleiro 10 do primeiro 
equipo, aínda que pode volver ao filial. Se na segunda rolda sobe o 1º taboleiro 
do filial, pasa a ser o número 11 do primeiro equipo. Esta orde nunca se 
modificaría, aínda que o 1º taboleiro do filial queda definitivamente incorporado ao 
primeiro equipo (seguiría sendo o número 11) antes que o 3º taboleiro do filial 
(que seguiría sendo o número 10).  

Se na mesma rolda soben dous xogadores por primeira vez, a súa orde virá dado 
pola orde de forza no equipo filial. 

b) Un xogador ascendido do mesmo equipo tres veces, non poderá retornar ao seu 
equipo de orixe. 

c) En caso de ascender en diferentes ocasións a diferentes equipos, tras o terceiro 
ascenso o xogador permanecerá naquel equipo da máxima categoría ao que 
ascendera. A partir desta situación, implica a súa permanencia no mesmo. 


