Organizado polo CLUB BILLAR CÍRCULO DE CHANTADA
do 8 ao 19 de xuño 2021, baixo os auspicios da
XUNTA DE GALICIA e a FEDERACIÓN GALEGA DE BILLAR
DISPOSICIÓNS CIRCUNSTANCIAIS

Data de apertura:
Local:

(Segundo número de participantes)
Círculo Recreativo e Cultural de Chantada
Praza Bon Xesús, 5 - baixo
27500 - CHANTADA

Mesas:
Panos:
Instrumentos de xogo: Bandas:
Bolas:

2 SAM - 1 CARRINHO
Royal Pro
kleber
Super Aramith Pro Cup

Segundo o Regulamento da F.G.B.
Todos os partidos, tanto da fase previa como da fase final,
disputaranse a 40 Carambolas con límite de 50 Entradas
"SERA UTILIZADO O RELOXO DE TEMPO (40 segundos)
EN TODAS AS PARTIDAS
1ª Rolda. Mércores e Xoves ás 17:00 - 19:00
2ª Rolda. Venres, 17:00 – 19:00 (6 partidas)
Sábado 10:30 (2 partidas)
Os gañadores xogan as 17:00
3ª Rolda. Sábado, 12:30(3) - 17:00(2) - 19:00(3)
Final fase previa. Domingo, 12:30(3) - 17:00(3) - 19:00(2)
Fase Final : Oitavos. Xoves e venres ás 17:00 e 19:00
Cuartos. Sábado ás 10:30 e 1 2:30
Semifinais e Final. Sábado ás 16 e 18:30

A clasificación en Final de Fase Previa e en toda a Fase
Final, farase polos promedios obtidos.

Inscricións:

Cota de Inscrición:

Indemnizacións:

Trofeos:

Peche da Inscrición
Peche definitivo:

Dirección deportiva
Director deportivo:

Uniformidade:

Aberto a todos os Xogadores con Licenza Federativa en
vigor.
30 €. (Trinta euros) importe que deberá ser ingresado na
conta corrente número: ES15-2080-0551-6230-4000-3630,
aberta a nome da Federación Galega de Billar en ABANCA.
No comprobante DEBERÁ constar o nome do xogador ao que
corresponde, e envialo mediante FAX ao número
(986.290.666) da Federación Galega de Billar.
O xogador
que o dexese, podera pagar a inscripción o día da sua
primeira partida, sempre que haxa constancia na federación
da sua inscripción por parte do seu club. Si un xogador
inscrito neste caso non puidera xogar a sua partida, a
Federación farase cargo desa inscripción e o notificara ao
seu club de procedencia.
Por partida gañada en Fase Previa:
Por partido gañado en Fase Final:

Segundo táboa
Segundo táboa

Aos Oito primeiros clasificados.
Os trofeos e as indennizacións aos catro primeiros clasificados
entregaranse unha vez remate o partido final do torneo. En
ningún caso serán entregados por delegación, e se o xogador
ao que lle corresponda non se atopa presente no momento da
entrega de trofeos, tanto o trofeo como a indemnización
quedarán a beneficio da organización, sen que teña dereito a
reclamación algunha ( artigo 20 do Regulamento Interno e
Deportivo da Federación Galega de Billar). Os Xogadores de
fora da provincia que queden clasificados do 5º ao 8º posto,
poderan recollelo por delegación (Artigo 19,2 do citado
regulamento)
28 de maio de 2021, ás 20:00 horas.
O día seguinte, a Federación Galega, comunicará ós Clubs, na
sua paxina web, a relación de xogadores inscritos na proba
polo Club, concedéndolle un prazo que finalizará ás vinte
horas do día 29 de maio para rectificacións.

LUIS MANUEL FDEZ 607692915
FRANCISCO GOMEZ 672 055 972 - 982440070
Polos sen peto, dunha soa cor, admitíndose cambio no mesmo en mangas e
pescozo (nos de manga longa, só o ribete).
Esta prenda, dependendo do modelo, poderá levarse polo exterior do
Pantalón, calcetíns, zapatos e cinto de cor negra.
Escudo do Club ou da Federación (si lle corresponde) Non
está permitido o uso de roupa vaqueira.

Calendario de Xogo:

AVISO

DEREITOS DE IMAXE:

Notificaráse a todos os Clubs, unha vez confeccionada a lista dos
participantes.
A organización non admitirá variación algunha nas normas de
uniformidade. Nin inscricións fóra do prazo establecido.

À inscrición ao presente Campionato
leva implicito a cesión dos dereitos de
imaxe para todo o relacionado con este
evento deportivo

Todos os eventos do Calendario da FGB son considerados públicos e polo tanto os datos
dos deportistas/participantes son notorios, de proxección pública, moi especialmente cando
se obteña podio ou recoñecemento deportivo e social, e polo tanto son datos onde
predomina o interese histórico e deportivo da FGB, celebrado en lugares abertos ao público.
Así será de aplicación o artigo da Ley Orgánica 1/1982, de 5 de maio, e o uso das imaxes
queda publicamente aceptado e autorizado, resétando o dereito fundamental ao honor,
a intimidade persoal e familiar a á propia imaxe.
No caso de non desexar ou outorgar o seu
consentimento para o tratamento dos datos anteriormente citados, o deportista non
poderá participar no evento deportivo DE NINGÚN MODO mesmo aínda que teña
realizada e formalizada a súa inscrición. Aínda así, no caso de que estea no lugar
do evento aberto ao público, mesmo sen participar, e a súa imaxe fose captada de forma
accidental, será de aplicación o artigo 8-c da Lei Orgánica1/1982 como imaxe
simplemente accesoria e poderá ser reproducida sen o seu consentimento, segundo o
citado artigo
Atendendo ao Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de
Protección de Datos pode exercer os seus dereitos nesta materia dirixíndose por escrito,
acompañado de copia de documento oficial que o identifique, as nosas dependencias en
C/ Fotógrafo Luis Ksado nº 17, 1º planta, oficina 6, 36.209, Vigo (Pontevedra).

