FEDERACIÓN GALEGA DE XADREZ

ACTA A.X.E. 21 DECEMBRO 2019

Estamento de Clubs:
1.- A.C.D. Albatros
(Representa: D. Miguel Angel Reboredo Otero)
2.- CDR Portas Abertas – Xadrez Verín
(Representa: D. Oscar Martinez Ferreira)
3.- Círculo Ferrolano de Ajedrez
(Representa: D. Juan V. Rodriguez Rey).
4.- Club de Ajedrez Infortui
(Representa: D. Miguel Visconti Vaamonde)
5.- Club de Iniciativas Deportivas Universitarias
(Representa: D. Daniel Codesido Sanchez)
6.- Club de Xadrez Laroca
(Representa: D. D. Juan Represa Garazo)
7.- Club Xadrez Betanzos
(Representa: D. Julian Del Río Rey).
8.- Club Xadrez Brétema
(Representa: D. Jesús Rodríguez Pérez)
9.- Club Xadrez Mos
(Representa: D. Pedro Gonzalez Rodriguez)
Estamento de Deportistas:
10.- D. Ángel Francisco Vilas Fernández
11.- D. Carlos A. Reboredo Otero
12.- D. Jose Mª Dorado Reboredo
Membros da Xunta Directiva:
13.- D. Gaspar Pérez Carnero (Presidente)

En Vigo, sendo ás 17:30 horas do 21 de Decembro de
2019, en segunda convocatoria, e coa asistencia dos
asembleístas citados na marxe, e cá presencia do Sr.
Presidente da Federación Galega de Xadrez celébrase
a Asemblea Xeral Extraordinaria da FEGAXA, coa
seguinte

Orde do Día:
1.
2.
3.
4.

Proxecto Deportivo 2020. Aprobación, se
procede.
Informe auditoría contas 2018.
Orzamento 2020. Aprobación, se procede.
Modificacións Regulamento Xeral de
Competicións. Aprobación, se procede.

Pubricada previamente na páxina web da Federación,
iníciase a mesma seguindo os puntos da orde do día.
Así mesmo, entrégase copia dos documentos aos
asistentes e utilízase a proxección dos mesmos en
pantalla.
1. Proxecto Deportivo 2020. Aprobación, se
procede.
O Sr. Presidente expón o Proxecto Deportivo 2020:

Apróbase por unanimidade.
2. Informe auditoría contas 2018.
D. Gaspar Pérez Carnero explica o informe auditor
realizado pola empresa Auren das contas do 2018.
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3. Orzamento 2020. Aprobación, se procede.
O Sr. Presidente expón o orzamento do ano 2020:

Apróbase por unanimidade.
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4. Modificacións Regulamento Xeral de Competicións. Aprobación, se procede.
TITULO V - CAMPIONATOS GALEGOS INDIVIDUAIS.
Artigo 59º.
2.- CAMPIONATOS DE IDADES - TORNEOS PROVINCIAIS CLASIFICATORIOS.
2.10. Os trofeos ou medallas, se os houbese, corren por conta da organización.
NOVO:
2.10. Os trofeos e/ou medallas, se as houbese, corren por conta da organización. En este caso, serán para
os tres (3) primeiros postos de cada categoría, como mínimo.
Apróbase por unanimidade.
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.
NOVO:
3.11. A FEGAXA é a entidade que se encargará da adquisición do trofeo para o primeiro posto 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 tres (3) primeiros clasificados e
medallas para os oito (8) primeiros de cada categoría, en caso de xogar a categoría absoluta e feminina
xunta.
No caso que xogaran separadas, para elo terá que haber un mínimo de 20 xogadoras, serían trofeos para
os tres (3) primeiras clasificad@s e medallas para os cinco (5) primeir@s de cada categoría.
Lévase a cabo a votación:
- Celebración dun só Campionato:
o Votos a favor: 3
o Votos en contra: 0
o Abstencións: 9
o Ausencias: 1
- Celebración de dous Campionatos (open e feminino):
o Votos a favor: 6
o Votos en contra: 0
o Abstencións: 6
o Ausencias: 1
Por tanto aprobase celebrar os Campionatos Galegos en categoría open e categoría feminina.
Así mesmo, aprobase por unanimidade, a celebración do Campionato Galego de Veteráns con categorías
+50 e +65 ao igual cós Campionatos de España.
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.
NOVO:
7.- Os trofeos finais do circuito para os cinco (5) primeiros clasificados de cada categoría que serán a cargo de
Federación.
Lévase a cabo a votación:
o Votos a favor: 11
o Votos en contra: 0
o Abstencións: 1
o Ausencias: 1
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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.
Lévase a cabo a votación:
o Votos a favor: 11
o Votos en contra: 0
o Abstencións: 1
o Ausencias: 1

Ao non haber nada máis que tratar, levántase a sesión ás 19:35 horas.
Vº e prace:

Dª Raquel Calleja Modia
Secretaria FEGAXA

D. Gaspar Pérez Carnero
Presidente FEGAXA

