
 
Modificacións do Regulamento Xeral de Competicións (RXC) : 
   
 
 

TITULO  V  -   CAMPIONATOS  GALEGOS  INDIVIDUAIS. 
 
Artígo 59º. 

2.- CAMPIONATOS DE IDADES - TORNEOS PROVINCIAIS CLASIFICATORIOS. 

2.10. Os trofeos ou medallas, se os houbese, corren por conta da organización. 

 
NUEVO : 

  2.10. Os trofeos e/ou medallas, se as houbese, corren por conta da organización. En 
este caso, serán para os tres (3) primeiros clasificados de cada categoría. 
 
 

3.-CAMPIONATOS DE IDADES - FASES FINAIS. 

    3.11. A FEGAXA é a entidade que se encargará da adquisición do trofeo para o campión 
de cada categoría. A entidade, Club ou persoa organizadora só poderá aportar premios en 
metálico para a fase final da categoría absoluta. 
 
NUEVO : 

    3.11. A FEGAXA é a entidade que se encargará da adquisición do trofeo para o 
campión de cada categoría. A entidade, Club ou persoa organizadora só poderá 
aportar premios en metálico para a fase final da categoría absoluta.  

  Os trofeos e/ou medallas corren por conta da federación. Trofeos para os cinco (5) 
primeiros clasificados e medallas para os oito (8) primeiros de cada categoría. 
 
 
 

TITULO  VI   -   CIRCUITO  GALEGO  DE  PROMOCIÓN. 
 
Artígo 60º. 
7.-  Os trofeos finais do circuito para os tres primeiros clasificados de cada categoría e para 
a primeira muller serán a cargo de Federación. Estos premios non serán  acumulables. No 
caso de que unha xogadora se clasifique nos tres primeiros da clasificación final levaría 
premio o cuarto clasificado/a.  
 
 
NUEVO : 
7.-  Os trofeos finais do circuito para os catro (4) primeiros clasificados de cada 
categoría que serán a cargo de Federación.  

 
 
 
 
 



TITULO  XII   -   RECURSOS E RECLAMACIÓNS EN COMPETICIÓNS. 
 
Artígo 73º. 
1.-  A interposición de recursos ante o Xuiz Unico de Competicion da Federacion Galega de 
Xadrez ou ante o comité de competición, precisarán da constitución dun depósito a tal efecto. 
Todo o que pretenda interponer recurso, consignará como depósito 50 euros. 
 
  Asimesmo, para a interposición de recursos ante o Comité de Apelacion contra resolucions 

dictadas polo Xuiz Unico ou comité de competición, precisa a consignación como depósito de 

100 euros.  

   Informarase sobre a necesidade de constitución de depósito para recurrir, así como a forma 

de efectualo. Non se admitirá a trámite ningún recurso se o depósito no está constituido. Se o 

recurrente incurrera en defecto, omisión ou erro na constitución do depósito, concederase a 

parte o prazo de dous días para a subsanación do defecto; con aportación no seu caso de 

documentación acreditativa. De non efectualo, dictarase resolución que inadmita o recurso, 

quedando firme a resolución impugnada. 

  Se se estimare total ou parcialmente o recurso, na mesma resolución disporanse a devolución 

da totalidade do depósito.  

  Cando se desestime o recurso ou o confirme a resolución recurrida, o recurrente  perderá o 

depósito.  

 
 
 


