MEMORIAL XOSÉ HENRIQUE RODRÍGUEZ PEÑA 2018
BASES

1.- O presente torneo terá lugar no Espazo Xove, rúa Celso Emilio Ferreiro, 17, baixo, o sábado
20 de Outubro a partir das 16:30 horas.
2- As INSCRICIÓNS ata o venres 19 de outubro 23 h. faranse en www.ourenxadrez.org a través
do formulario de inscrición: https://goo.gl/forms/rjRlSht7MI6T0J4j2.
Debido ao aforo da sala de xogo a inscrición pechará con 48 inscritos como máximo. Non se
aceptarán inscricións por outro medio que non sexa o formulario de inscrición. Toda inscrición
fora de prazo terá un recargo de 3 euros.
3.- O torneo desenvolverase a 6 roldas, 15 minutos + 3 s. por xogador, sistema suizo.
4.- O sistema de desempate será bulcholtz mediano, número de victorias e
progresivo.
5.- O emparellamento farase polo programa informático Vega. Para a
elaboración da orde inicial terase en conta o Elo Fide da última lista actualizada;
aqueles xogadores que non teñan Elo poranse a continuación en orde alfabético.
6.- Os premios previstos serán ao :
Campión: Trofeo e material de xogo; subcampión: Trofeo e material de xogo; 3º Clasificado:
Trofeo + material de xogo;
Campión sub 14: Trofeo + material de xogo;
1º Clasificado Veteranos: Trofeo + material de xogo;
1º Clasificado socio Ateneo: Trofeo + material de xogo.
Os premios non serán acumulabeis.
7.- O xogo desenvolverase polas leis do xadrez e o regulamento FIDE de xadrez rápido.
8- Non estará permitido o emprego de aparellos electrónicos na sala de xogo, a súa
utilización suporá a pérdida da partida.
9- Esixirase aos participantes unha adecuada conducta na sala de xogo durante toda a
competición.
10.- O Árbitro principal do Torneo será o árbitro autonómico de base titulado pola FEDA con
licenza en vigor Manuel Ángel García Fernández.
11. En caso de reclamación, o contrincante parará o reloxio e chamará ao árbitro quen é o único
capacitado para resolvela. As súas decisións serán inapelabeis.
12-.A participación no torneo presupón a aceptación das presentes bases. A organización
resérvase a ampliación ou lixeira modificación das mesmas.
ORGANIZA:
Ateneo de Ourense
PATROCINA:
Concello Municipal de Deportes de Ourense
COLABORA:
Espazo Xove

