
                                                                         
 

 
CONVOCATORIA DOS CAMPIONATOS GALEGOS ABSOLUTOS 

 
 
 

CALENDARIO: 
 

Datas, Sistema de xogo: Calendario da Federación Galega de Xadrez polo efecto COVID-19. 
 
 
CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO, FEMININO, VETERANOS 1ª rolda 11:00 h. 18-07-20 Sábado 
30 min. + 30 seg. / mov. por xogador/a. 2ª rolda 15:30 h. 18-07-20 Sábado 
 3ª rolda 18:00 h. 18-07-20 Sábado 
 4ª rolda 10:00 h. 19-07-20 Domingo 
 5ª rolda 12:30 h. 19-07-20 Domingo 
 6ª rolda 16:30 h. 19-07-20 Domingo 
 7ª rolda 19:00 h. 19-07-20 Domingo 
 Si o nº de inscritos nos campionatos feminino e veterano non e igual ou superior a 20, xogarán integrados no campionato absoluto. 
 
 
 

ORGANIZACIÓN: FEDERACIÓN GALEGA DE XADREZ. 
SALA DE XOGO: Hotel Scala sito na Estrada N-550, S/N, 15917 Padrón (A Coruña) 

 
 
 
 

INSCRICIÓNS:   SIN  COTAS, pola situación especial Covid-19.  
   
     Importante cumplir o PROTOCOLO FISICOVID-DXTGALEGO PARA XADREZ para competición, 
(antes, durante e despois) para os axentes participantes. 
    En caso contrario, poderán ser dados de baixa no campeonato. 

 

As inscricións poderán facerse individualmente ou a través dos clubes na aplicación XEFEGA.  
Unha vez que a Federación comprobe os datos correctos da inscrición o xogador pasará a estado 
“CONFIRMADO”, quedando inscrito correctamente ao Campionato Galego correspondente, debendo 
remitir por email a declaración de aceptación e responsabilidade cuberta, según modelo do protocolo 
Covid-19 (www.fegaxa.org).  
FIN PRAZO : DÍA 14 DE XULLO ou completar límite máximo de aforo (60).  
 

                                             
     
ALOXAMENTO (reservas) :   
  

Directamente no hotel Scala, cumplindo os protocolos e normas sanitarias do hotel e restauración.   
Información e reservas:   981 8113 12  --- hotel@hscala.com   
                    

HOTEL OFICIAL: Hotel Scala sito na Estrada N-550, S/N, 15917 Padrón (A Coruña). 
 
Prezos do hotel para o campionato (IVE incluido ) (por persoa/día): 

 Tipo de habitación Reximen PC Reximen MP Reximen A.D. 
Individual 55,00 € 48,00 € 40,00 € 

Doble 42,00 € 35,00 € 28,00 € 
Triple 38,00 € 32,00 € 24,00 € 

Cuádruple 34,00 € 28,00 € 20,00 € 
Prezo das comidas e ceas soltas (según menú hotel): _  10,00 €   (IVE incluido). 



                                                                         
 
     

 

PREMIOS E TROFEOS:   
            
        

 Categoría ABSOLUTA :          
Posto Premios 

1º 500 *   Trofeo Praza Cto.España 
2º 400 *   Trofeo Praza Cto.España 
3º 300 *   Trofeo  
4º 200 *  
5º 100 * 
6º 100 * 

 
              (*) Aplicaránse as retencións legais que correspondan). 

 
 As dúas primeiras clasificadas femeninas terán praza para os campionatos de España. 
 Nas prazas para os campionatos de España abonánse os gastos de aloxamento e manutención, 

para o/a deportista, en réximen de PC. O primeiro e primeira clasificada en cada categoría terán 
a inscrición aos campionatos de España. 

 A 1ª e 2ª clasificada, 1º e 2º de veteranos (+50, +65 anos) terán os gastos de aloxamento e 
manutención nos Campionatos de España. 

 
Vigo, a 10 de xullo de 2020. 

         Federación Galega de Xadrez 
 
 
 
 

Aceptación: os delegados de cada club e os xogadores inscritos, autorizan á organización do campeonato á difusión de 
información ou á utilización de imaxes ou do nome do equipo e os dos seus xogadores nos medios de comunicación, 
retransmisións 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 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e Garantía dos Dereitos 
Dixitais. 

Cesión de dereitos de imaxe: A inscrición a este torneo implica a aceptación das bases do mesmo así como autoriza de forma 
expresa e voluntaria á ORGANIZACIÓN, a empregar gratuitamente os vídeos, imaxes e/ou audios nos que este interveña -
incluso aquelos facilitados polo mesmo coa finalidade de: 

Publicar na páxina web así como en calquera das redes sociais das que forme parte ou outra publicación impresa e/ou 
dixitall co fin de dar unha maior visibilidade e/ou difusión á actividade da Organización. 

Dita autorización refírese á la totalidade dos usos que poidan ter os videos, imaxes e/ou audios nos que aparezca, empregando 
os medios técnicos coñecidos na actualidade e os que poideran desenvolverse no futuro, e para calquer aplicación. Todo elo 
coa única salvedade e limitación de aquelas utilizacións ou aplicacións que puidieran atentar ao dereito ao honor nos términos 
previstos na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil ao dereito ao honor, a intimidade persoal e familiar e á 
propia imaxe. 

A autorización non fixa ningún límite de tempo para a súa concesión nin para a explotación nas que apareza, polo que a 
autorización considérase concedida por un prazo de tempo ilimitado. 

Esta autorización pode ser revocada en calquer momento polo Interesado, coa salvedade de aquelas actuacións/campañas que 
estean en marcha, en cuxo caso deberán finalizar para que empece a facer efecto a revocación, polo que a retirada do 
consentimento, non terá carácter retroactivo.   


