Open de xadrez Activo
XOSÉ HENRIQUE RODRÍGUEZ PEÑA 2019
BASES
1.- O presente torneo terá lugar na Facultade de Humanidades (edificio de Ferro)
do Campus Universitario de Ourense, As Lagoas s/n, da Universidade de
Vigo, aula 104,
o sábado 19 de Outubro
a partir das 16:30 horas.
250€ en premios
Valedoiro para Elo FIDE de rápidas

https://info64.org/open-de-xadrez-activo-xose-henrique-rodriguez-pena
2- As INSCRICIÓNS ata o Xoves 19 de outubro 24 h. Faranse no seguinte enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqz0W89mcYAx_nqw05z6uW97qVZ5gHCCS27Tk7jmMyBnkUA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Web: www.ourenxadrez.org

A cota de inscrición establécese en 5 € a pagar no momento de presentarse e antes de
comenzar a primeira ronda. Exentos os Socios do Ateneo; exento o campión do ano
anterior.
Calquera aclaración no seguinte correo: manuel.garcia.fernandez66@gmail.com
3.- O emparellamento farase por sistema suizo a 6 rondas, cun ritmo de xogo de 10
minutos + 3 seg. por xogada. Aplicarase o artigo A4 (partidas sen supervisión axeitada).
Utilizarase o programa informático Vega.
O horario das partidas será:
16:00 Recepción e pago da inscricpión
16:30
17:05
17:40
18:15
18:50
19:25

1ª ronda
2ª ronda
3ª ronda
4ª ronda
5ª ronda
6ª ronda
20:00 entrega de premio

4 - O tempo de espera é hasta caída de bandeira.

5.- Os desempates que se usarán son:
1. Enfrontamento particular
2. Buchholz brasileño
3. Buchholz total
4. Sistema Arranz
5. APRO

6.- Os premios previstos serán ao :
Campión: Trofeo e 100 €
Subcampión: Trofeo e 60 €
3º Clasificado: Trofeo e 40 €
4º Clasificado: 25 €
5º Clasificado: 25 €
Campión sub 14: Trofeo + material de xogo.
Campioa femenina: Trofeo + material de xogo.
1º Clasificado Veteranos (+ 65 anos): Trofeo + material de xogo.
1º Clasificado socio Ateneo: Trofeo + material de xogo.
Os premios non serán acumulables. En caso de optar a máis dun recibirase o de maior valor, e o
mesmo valor segundo a orde na que están expostos.
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 perda da partida. Permítese telos completamente apagados nun bolso sen facer uso deles. En
calquera caso, se fixeren calquera ruido o dono perderá a partida.
9- Esixirase aos participantes unha adecuada conducta na sala de xogo durante toda a
competición.
10.- O Árbitro principal do Torneo será o AI Evaristo Rodríguez López
11.- As decisións do árbitro serán inapelables.
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:
Universidade de Vigo

