Campionato Provincial Copa Deputación por Equipos 2019
Absoluto
Sub 14
Sábado, 05 de outubro 2019
CEIP Padre Feijoo
(ALLARIZ).
Sistema de xogo: Suizo a 6 roldas na modalidade de sistema universitario por equipos a través do programa
informático Vega. Ritmo de xogo: 10 m. + 3s
Horarios:
1ª rolda 16:30
2ª rolda 17:00
3ª rolda 17:30
4ª rolda 18:00
5ª rolda 18:30
Descanso: 15 m.
6ª ronda 19:15
Entrega de premios : 20 00
Inscrición: gratuita ata as 24 horas do xoves 03-10-2018
No enlace: https://docs.google.com/forms/d/1oO9cmDCm6QX7BYsTWrOqL2fXEPQKczxi2j2ZRDagO9g/edit
Organiza: Xadrez Allariz.
Patrocina: Axou (Asociación de Clubs Ourensáns); Deputación Provincial de Ourense; Mas deporte.
BASES TÉCNICAS
1.Suizo a 6 roldas na modalidade de sistema universitario (torneo individual quedando sen emparellar os
xogadores do mesmo equipo) por equipos por medio do programa Vega.
2.Ritmo de xogo: 10 m. + 3 s.
3.Acéptanse equipos de 4 xogadores (mínimo 3) e sen máximo, establecéndose duas categorías, ABSOLUTA e
SUB 14, podendo participar todo xogador de calquera idade.
Para este efecto, os delegados dos equipos indicarán con claridade o nome do equipo; de haber mais dun,
ordenaranse por letra (A, B, C…), indicando no momento da inscrición a categoría a que pertencen o xogador
(bastará con indicar se un xogador é SUB 14; os demais serán considerados na categoría ABSOLUTA).

4.Computarán a efectos da clasificación xeral os 4 mellores resultados de cada equipo inscrito (ou os 3
mellores no caso de haber equipos con soamente 3 xogadores).
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.
3. Mellor clasificación do mellor xogador do torneo individual.
Para os premios individuais:
1.Butcholtz brasileño;
2.Butcholtz mediano
3.Butcholz total.
6.Premios:
Categoría absoluta:
Trofeo aos 5 primeiros equipos máis lote de dous reloxios dixitais a cada equipo.
Trofeo ao gañador individual+reloxio.
Categoría sub 14:
Trofeo aos 3 primeiros equipos+ lote de 2 reloxios por equipos.
Trofeo ao gañador individual + reloxio.
7. Para a competición, rexirán as normas de xadrez rápido da Fide, sendo a primeira xogada ilegal sancionada
cun 1 m. no reloxio do rival.
8. As decisións do árbitro serán inapelabeis.
Árbitro Principal: designado polo Xadrez Allariz.

