
 
Bases do V Torneo Cidade de Lugo 

PUBLICADO POR XAQUEDRUM⋅18 MARZO 2014  

O torneo está reservado para xogadores con un ELO menor de 2200 

Ritmo de xogo60’ + 30” por xogada valedoiro para ELO FIDE e valedoiro 

para o Circuito Galicia Norte. 

Inscrición: Xeral: 20 euros 

Descansos: Podense pedir 3 byes nas catro primeiras sesións. Os byes 

poderanse solicitar ata 30 minutos de iniciarse a rolda anterior.A 

organización resérvase o dereito de conceder outros byes (de cero puntos) 

en circunstancias excepcionais. 

As no comparecencias -sen motivo de forza maior- levase consigo a 

retirada do torneo ou unha penalización de cinco euros, que se aboará ao 

rival que sufrise a no comparecencia. 

 

 

 

 

http://vtorneoscacorum.wordpress.com/author/castruper/


Horario de xogo: 

Calendario de competición 

Rolda Data Horario 

1 16 de maio 18:00 a 20:30horas 

2 17 de maio 11:00  a 13:30 horas 

3 17 de maio 16.00 a 18.30 horas 

4 17 de maio 19.00 a 21:30 horas 

5 18 de maio 11.00 a 14.00horas 

6 18 de maio 16.oo a 19.00 horas 

 

Cerimonia de claurusa: 18 de Maio ás 19.30. 

O tempo máximo de espera é de 60 minutos. 

Prazo de inscrición ata o 15 de maio ás 20 horas. No email 

xaquedrum@gmail.com e no teléfono 657974937. 

Local de xogo: Complexo Xuvenil LUG 2. 

Premios:Os premios repartiranse por rigorosa orde de clasificación. Todos 

os premiados ten que estar na entrega de premios se non o seu premio 

quedara deserto. 

Os premios do V Torneo Scacorum Sub 2200 non serán acumulables, o 

xogador que poida levar dous recibirá o maior, e sendo iguais o de maior 

categoría e serán os seguintes: 

 



Xeneral 

1º 300€ 

2º 200€ 

3º 150€ 

4º 100€ 

5º 80€ 

6º 60€ 

Elo <1800 

1º 100€ 

Elo <1600 

1º 60€ 

Mellor femina 

1º 40€ 

2º 20€ 

Sen Elo FIDE 

1º 40€ 

Mellor Sub 16 da Escola 

Luguesa 

1º 30€ 

Mellor Sub 14 da Escola 

Luguesa 

1º 30€ 

Sistemas de desempate serán: 

 Bucholz mediano, quitando o peor resultado. 

 Progresivo ate as derradeiras consecuencias. 

 Bucholz total. 

 Número de partidas xogadas. 

 Resultado particular e Xogador que leva as negras. 

Organización: Escola Lugesa de Xadrez e Asociación Cultural Xaquedrum 

Información webs: www.xaquedrum.es é http://vtorneoscacorum.wordpress.com/ 

Os participantes no torneo autorizan a publicación de fotos e dos seus datos 

persoais nos diferentes medios de comunicación que a organización considere 

oportunos para a necesaria difusión do evento (listaxes de resultados, 

clasificacións, participantes, xogos, etc) 

A inscrición no torneo leva aparellada a aceptación deste regulamento. 

A Organización resérvase o dereito a modificar as bases do V Torneo Scacorum 

Sub 2200 sen outra obrigación que a de publicalas na páxina web do 

torneo. http://vtorneoscacorum.wordpress.com/ 
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