II TORNEO JUAN CARLOS ABELLA
Data: O 17 de novembro
Trofeos: Para o campión e o primeiro de cada escalón.
1º Sub.12, Sub.10 e Sub.8 Trofeo. 2º e 3º Sub12, Sub,10 e Sub 8 medallas
Trofeos por equipos (4 deportistas) 1º, 2º e 3º
Sistema de xogo: Suizo a 7 sesións. Valedorio para ELO rápido
Ritmo de xogo: 10 minutos finish máis 2"/xogada
Premios:
1º 120
2º 110
3º 100
4º 90
5º 80
6º 70
7º 60
8º 50
9º 50
10º 45
11º 45
1º Sub. 2000 20 1º Sub. 1800 20
1º Sub.1600 20 1º Sub.1400 20
ELO FIDE/FEDA/FPX
Desportistas maiores de 18 anos sen ELO non poden concurrir as tramos 1600 e
inferiores
Os premios están suxetos á retención legal e pagaranse por transferencia
bancaria. Os premiados teñen que facilitar á organización o seu número de conta
completo, incluido o IBAN, repartiranse por rigoroisa orde de clasificación e non
son acumulaveis. No caso de ter dereito a dous levará o máis alto e se foran do
mesmo valor levará o do escalón superior
Programa: Inscrición ás 16.00. 1ª sesión ás 16.30
Sistema de desempate: Primeiro o resultado particular, se ´ñe posivel, despois a
sortear tras a derradeira sesión:
APRO. ELO minimo 1000 para deportistas sen ELO
Bucholz brasileiro
Número de partidas xogadas
Progresivo ata as derradeiras consecuencias
Local de xogo: Casa do Xadrez Ferrolán - Centro Comercial Portanova - Ferrol
Inscrición: No email xoanrei@gmail.com; Tfne 655 796 421. NOn hai exencións
ao pago das inscricións. Seniors 7€ Sub.14. 4€
Cerimonia de encerramento: Día 17 ás 21.00
Organización: Escola Ferrolá de Xadrez
Información: www.escoladexadrez.com, www.cfxadrez.org e www.info64.org
Nota:
1) Os participantes no torneo autorizan a publicación dos datos personais, non
sensiveis, nos diferentes medios de comunicación que a organización considere
oportunos para a difusión necesaria do evento (listaxes de resultados,
clasificacións, participantes, xogos, etc)
2) A inscrición no torneo leva como consecuencia a aceptación deste regulamento
3) A organizaciónreservase o dereito de admisión

