Campionato Provincial por Equipos Copa Deputación 2017
Verin
Data: Sábado, 14 de outubro de 2017 .
Local:
Camiño a Balneario de Sousas, 32600 Verín, Ourense
Auditorio De VERIN
(GPS: ).). 41º 56´15.225” 7º 25´37.387””

Sistema de xogo: Suizo a 6/7 roldas na modalidade de sistema universitario por equipos a
través de programa informático swiss-manager.
Ritmo de xogo: 10 minutos + 3 segundos.
Horarios: 16:30 -> acreditación dos equipos.
17:00 -> 1ª rolda
17:30 -> 2ª rolda
18:00 -> 3ª rolda
18:30 -> 4ª rolda
19:00 -> Descanso
19:15 -> 5ª ronda
19:45 -> 6ª ronda
20:15 -> 7º rolda.
21:00-> Entrega de premios

Inscrición: gratuita ata as 22 horas do venres 07-10-2016, enviando un correo a
xadrezverin@gmail.com ou tel. 625411577 (Oscar).
Organiza: CDR Portas Abertas- Xadrez Verin. Patrocina: Axou (Asociación de Clubs Ourensáns);
Deputación Provincial de Ourense. Concello de Verin

BASES

1. Suizo a 6/7 roldas na modalidade de sistema universitario por equipos por medio do
programa informático swiss-manager.
2. Ritmo de xogo: 10 minutos + 3 segundos por xogada.
3. Acéptanse equipos de 4 xogadores mínimo e sen máximo, establecéndose unha única
categoría absoluta, podendo participar todo xogador de calquera idade. Para este efecto, os
equipos aportarán a relación dos xogadores inscritos en cada equipo no momento da
inscrición (consignar na folla adxunta a estas bases e enviar ao correo da inscrición; 1 folla por
club). Non hai límites de equipos por club.
4. Computarán a efectos da clasificación xeral os 4 mellores resultados de cada equipo
inscrito.
5. O sistema de desempate será para os trofeos por equipos: 1. Maior número total de
victorias. 2. Maior puntuación do mellor xogador por equipo. Para os premios individuais será
o Butcholtz brasileño, Butcholtz total e progresivo.
6. Trofeo aos 5 primeiros equipos máis lote de 6 libros aos 5 primeiros equipos. Trofeos e libro
aos 3 primeiros clasificados do torneo
. 7. Para a competición, rexirán as normas de xadrez rápido da Fide (sendo a primeira xogada
ilegal causa de perda de partida).
8. As decisións do árbitro serán inapelabeis. Director do Torneo: Manuel Ángel García
Fernández. Árbitro Principal: Oscar Martinez Ferreira.

Campionato Provincial por equipos Copa Deputación 2017 Verin

, 14 de outubro 2016 (1 folla por club cos nomes dos equipos)

Nome do equipo:____________________________________
(o nome do equipo segundo a última liga; e habendo máis de un utilizar letras “A”, “B”,…

Relación dos xogadores:
1.
2.
3.
4.

Firma do delegado ou capitán:

