Torneo Lóstrego Odeón / Torneo Cidade de Narón "Odeón 2018"
Narón - A Coruña
Centro Comercial ODEÓN – A Gándara. Narón
Torneo Lóstrego: Venres 19 outubro de 2018
Torneo Cidade de Narón: Sábado 20 de outubro de 2018

Bases Torneo Lóstrego Odeón 2018:
•O torneo disputarase polo Sistema Swiss Vega a 7 roldas.
•O ritmo de xogo será 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 introducción manual dos resultados.
•Os sistemas de desempate serán no orden seguiente: 1º. Bucholz cut 1 2º. Bucholz Total 3º.
Bucholz mediano 4º. Sonneborn-Berger
•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 vía email antes de que
finalice o prazo de inscripción e que terán que ser validados polo organizador. Os BYES
correspondentes as seguientes roldas (2ª, 3ª e 4ª) deberán formalizarse antes de finalizala
primera rolda. Na rolda solicitada non se emparellará ó xogador solicitante do BYE e
otorgaráselle medio punto. Non se considerará ó bye de medio punto para desempate.
•Os xogadores que non teñan aboado a súa inscripción antes de finalizar a primera rolda, non
serán emparellados na seguiente.
•NON É NECESARIO ESTAR FEDERADO PARA PODER INSCRIBIRSE NO TORNEO.
•É obrigatoria a presencia na clausura para recoller o premio.
•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, sempre que non representen menoscabo da súa honra
ou reputación, ou que sexa contrario os seus intereses, e sempre dentro do marco legal que se
fixa no Código Civil, na Lei de Axuizamento Civil e na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro,
de Protección de Datos de Carácter Persoal.
•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 lles seguen
de suplentes.
•Perderá a partida o xogador que se presente na Sala de Xogo despois da caida de
bandeira.
•Non se permitirá o uso nin a posesión de telefonía móbil nin de calqueira outro medio
electrónico durante a sesión de xogo. A posesión ou o uso dos mesmos 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 polo especificado no apéndice A4 das leis de xadrez da FIDE para Xadrez
rápido (partidas sen supervisión axeitada). Para o non especificado nestas bases aplicarase o
regulamento da FIDE. A
• 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, sempre
que non representen menoscabo da súa honra ou reputación, ou que sexa contrario
os seus intereses, e sempre dentro do marco legal que se fixa no Código Civil, na Lei
de Axuizamento Civil e na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de
Datos de Carácter Persoal.
Cota de inscrición: 1€
Presentación: Ás 20.00 h.
Comezo: Ás 20:30 h.
Local de xogo: Centro Comercial Odeón (Narón).
Premios: Sorteo agasallos variados
Bases Torneo Cidade de Narón "Odeón 2018"
Data de celebración: 20 de octubre de 2018
Lugar: Centro Comercial ODEÓN – A Gándara.
Presentación:

Comezo: Xornada de mañá: 10:00h.
Xornada de tarde: 16:00h.

•O torneo disputarase polo Swiss Vega 7 roldas.
•O ritmo de xogo será de 15 minutos de reflexión por xogador para toda a partida, máis un
incremento de 3 segundos por xogada realizada.
•Os emparellamentos 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 cut 1 2º. Bucholz Total 3º.
Bucholz mediano 4º. Sonneborn-Berger.
•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 vía email antes de que
finalice o prazo de inscripción e que terán que ser validados polo organizador. Os BYES
correspondentes as seguientes roldas (2ª, 3ª e 4ª) deberán formalizarse antes de finalizala
primera rolda. Na rolda solicitada non se emparellará ó xogador solicitante do BYE e
otorgaráselle medio punto. Non se considerará ó bye de medio punto para desempate.
• Os xogadores que non teñan aboado a súa inscripción antes de finalizar a primera rolda, non
serán emparellados na seguinte.
• NON É NECESARIO ESTAR FEDERADO PARA PODER INSCRIBIRSE NO TORNEO.
• É obrigatoria a presencia na clausura para recoller o premio.
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• 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, sempre
que non representen menoscabo da súa honra ou reputación, ou que sexa contrario
os seus intereses, e sempre dentro do marco legal que se fixa no Código Civil, na Lei
de Axuizamento Civil e na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de
Datos de Carácter Persoal.
• Calqueira reclamación formalizarase por escrito antes do comezo da seguinte 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 lles seguen
de suplentes.
•Perderá a partida o xogador que se presente na Sala de Xogo despois da caida de
bandeira.
• Non se permitirá o uso nin a posesión de telefonía móbil nin de calqueira outro medio
electrónico durante a sesión de xogo. A posesión ou o uso dos mesmos 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 polo especificado no apéndice A4 das leis de xadrez da FIDE para Xadrez
rápido (partidas sen supervisión axeitada). Para o non especificado nestas bases aplicarase o
regulamento da FIDE. A
Inscrición: Cota 5€ adultos e 2€ nenos.
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.
Realizarase un sorteo de agasallos ó remate do torneo

