Torneo Lóstrego-Xadrez 960 "XII Odeón Cidade de Narón 2019"
Narón - A Coruña

Centro Comercial e de Ocio ODEÓN – A Gándara. Narón
Torneo Lóstrego-Xadrez 960:
Torneo Lóstrego:

Venres 11 de outubro de 2019
Sábado 12 de outubro de 2019

Bases Torneo Lóstrego Xadrez 960:
•O torneo disputarase polo Sistema Suizo a 7 roldas.
•O ritmo de xogo será Fischer Random ou Xadrez 960 de 3 minutos de reflexión por xogador para
toda a partida, máis un incremento de 2 segundos por xogada realizada.
•Os emparexamentos serán informatizados (VEGA) e non se admitirá ningún tipo de reclamación
neste sentido, excepto erro na introdución manual dos resultados.
•Os sistemas de desempate serán no orden seguinte: 1º. Bucholz Total FIDE 2º. Bucholz -1 FIDE
( restando a peor puntuación) 3º. Bucholz -2 FIDE (restando as 2 peores puntuacións) 4º.
Sorteo entre os xogadores empatados.
•O torneo NON será válido para ELO FIDE ou ELO FEDA.
•Os BYES: Cada xogador pode solicitar un máximo de 2 BYES, sempre anteriores á quinta
rolda. Os BYES correspondentes á primeira rolda deberán formalizarse chamando ó número de
contacto antes de que finalice o prazo de inscrición. Os BYES correspondentes as seguientes roldas
(2ª, 3ª y 4ª) deberán formalizarse antes de finalizar a primeira rolda. Na rolda solicitada non se
emparexará ó xogador solicitante do BYE e outorgaráselle medio punto.
•Os xogadores que non teñan aboado a súa inscrición antes de finalizada a primera rolda, non
serán emparexados na seguiente.
•NON É NECESARIO ESTAR FEDERADO PARA PODER INSCRIBIRSE NO TORNEO.
•Esixirase ós participantes unha adecuada presencia na Sala de Xogo e na Cerimonia de
Encerramento.
•A inscrición no Torneo implica que os participantes autorizan a publicación dos seus datos
persoais e imaxen (fotos, vídeos, etc.) en nos diferentes medios de comunicación que a
Organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listado de xogadores,
listado de resultados, clasificacións, emparexamentos, partidas, web, televisión, etc. ou en
publicidade e memorias da competición.
•Calqueira reclamación formalizarase por escrito antes do comezo da siguinte rolda.
•O Comité de Apelación estará formado por cinco membros: tres titulares e dous suplentes. Estará
presidido polo Director do Torneo, ou aquela persona que o Director escolla, e os catro xogadores
con más rating do torneo. Os dous primeiros de titulares e os dous que lle seguiran de suplentes.
•Perderá a partida o xogador que se presente na Sala de Xogo con máis de 3 minutos de
retraso con respecto á hora programada de inicio da rolda. Quedará a criterio do Árbitro
flexibilizar o tempo de tolerancia.
•Non se permitirá o uso de telefonía móbil nin de calqueira outro medio electrónico durante a sesión
de xogo. O uso levará consigo a perda da partida.
•Unha vez rematada a partida, os xogadores deberán deixar as pezas tal como as atoparon ó inicio
da partida.
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•O Torneo rexirase por estas Bases e polo Reglamento actualizado da FIDE e da FEDA
Cota de inscrición:
De balde.
Presentación: Ás 19.00 h.
Comezo:

Ás 19:15 h.

Local de xogo: Centro Comercial y de Ocio ODEÓN – A Gándara.(Narón).
Premios:

Realizarase un sorteo de agasallos ó remate do torneo.
Bases Torneo Lóstrego

Data de celebración: 12 de outubro de 2019
Lugar: Centro Comercial y de Ocio ODEÓN – A Gándara.(Narón).
Presentación: Comezo:

Xornada de mañá: 12:00h.
Xornada de tarde: 16:30h.

• O torneo disputarase polo Sistema Suizo a 8 roldas.
• O ritmo de xogo será de 5 minutos de reflexión por xogador para toda a partida, máis un
incremento de 2 segundos por xogada realizada.
• Os emparexamentos serán informatizados (VEGA) e non se admitirá ningún tipo de reclamación
neste sentido, excepto erro na introdución manual dos resultados.
• Os sistemas de desempate serán no orden seguiente: 1º. Bucholz Total FIDE 2º. Bucholz -1
FIDE (restando la peor puntuación) 3º. Bucholz -2 FIDE (restando as 2 peores puntuacións)
4º. Sorteo entre os xogadores empatados.
• O torneo NON será válido para ELO FIDE ou ELO FEDA.
• Os BYES: Cada xogador pode solicitar un máximo de 2 BYES, sempre anteriores á quinta rolda.
• Os BYES correspondentes á primeira rolda deberán formalizarse chamando ó número de contacto
antes de que finalice o prazo de inscrición. Os BYES correspondentes as seguientes roldas (2ª, 3ª e
4ª) deberán formalizarse antes de finalizar a primera rolda. Na rolda solicitada non se emparexará ó
xogador solicitante do BYE e outorgaráselle medio punto.
• Os xogadores que non teñan aboado a súa inscrición antes de finalizada a primera rolda, non serán
emparexados na seguinte.
• NON É NECESARIO ESTAR FEDERADO PARA PODER INSCRIBIRSE NO TORNEO.
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• Esixirase ós participantes unha adecuada presenza na Sala de Xogo e na Cerimonia de
Encerramento.
• A inscrición no Torneo implica que os participantes autorizan a publicación dos seus datos
persoais e imaxen (fotos, vídeos, etc.) nos diferentes medios de comunicación que a
Organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listado de xogadores,
listado de resultados, clasificacións, emparexamentos, partidas, web, televisión, etc. ou en
publicidade e memorias da competición.
• Calqueira reclamación formalizarase por escrito antes do comezo da siguinte rolda.
• O Comité de Apelación estará formado por cinco membros: tres titulares e dous suplentes. Estará
presidido polo Director do Torneo, ou aquela persoa que o Director escolla, e os catro xogadores
con máis rating do torneo. Os dous primeiros de titulares e os dous que lle seguiran de suplentes.
• Perderá a partida o xogador que se presente na Sala de Xogo con máis de 5 minutos de retraso
con respecto á hora programada de inicio da rolda. Quedará a criterio do Árbitro flexibilizar o
tempo de tolerancia.
• Non se permitirá o uso de telefonía móbil nin de calqueira outro medio electrónico durante a
sesión de xogo. O uso levará consigo a perda da partida.
• Unha vez rematada a partida, os xogadores deberán deixar as pezas tal como as atoparon ó inicio
da partida.
• O Torneo rexirase por estas Bases e polo Reglamento actualizado da FIDE e da FEDA
• É obrigatoria a presencia na clausura para recoller o premio.
Inscrición: De balde
No e-mail: Xadreznaron@hotmail.com
No teléfono: 658170577 (Pablo), 666 391163 (Caneiro)
Categorías: Todas as categorías.
Premios: Trofeos para sub8, sub10, sub,12, sub14 e absoluto.
Colaboran:

