
V TORNEO SCACORUM SUB 2200 
 

BASES  

DATA  12,13 e 14 de marzo 

LOCAL DE XOGO P.I.T. Parque Infantil de Tráfico Juan Manuel López Mella, Parque de Frigsa. 

RITMO DE XOGO: 60’ + 30” por xogada valedoiro para ELO FIDE 

HORARIO DE XOGO: 

Rolda    Data                               Horario 

1  12 de marzo   17:00 horas 

2  13 de marzo  11:00 horas 

3  13 de marzo  17:00  horas 

4  14 de  marzo  10:30 horas 

5  14 de marzo  16:00 horas 

Clausura  ás 19:30 horas se non chove. En caso de choiva, a entrega de trofeos e premios farase de 

forma individual, e só aos premiados. 

CARACTERÍSTICAS DO TORNEO: 

1.      Sistema de xogo: Suizo a cinco roldas. 

2.      Nº de participantes: Prazas limitadas, máximo 30 xogadores/as.  

3.      Desempates: Os desempates serán os seguintes. 

1- Desempates: Os seguintes desempates 

*Bucholz Brasileiro (quitando o peor rival) 

*Bucholz Total 

*Maior número de victorias. 

*Progresivo. 

3-En caso de persistir o empate, o desempate será por sorteo. 

4.      Inscrición: no email  escolaluguesaxadrez@gmail.com o no WhatsApp 657/ 974937. Soamente 

para xogadores sub 2200 

5.      Prezo inscrición: Inscricións 15€. 

6.      Data límite de inscrición: 12 de marzo  ás 20 horas. Prazas limitadas a 30 prazas. 

7.      Entrega de premios: O 14 de marzo  ás 19:30 horas. 

8.      Organización: Escola Luguesa de Xadrez. 
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9.  Tempo de demora: 1 hora. 

10. Os xogadores e xogadoras, poderán pedir como máximo tres byes de medio punto ata a terceira 

rolda incluída. 

Nota: Os participantes no torneo, comproméntese a cumprir a normas Covid 19 e serán expulsados do 

torneo os que non cumpran dichas normas e autorizan a publicación de fotos, vídeos e dos seus datos 

persoais (listaxes de resultados, clasificacións, participantes, xogos, etc) nos diferentes medios de 

comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento. 

A inscrición no torneo leva aparellada a aceptación deste regulamento. 

A organización resérvase o dereito de admisión. 

A Organización resérvase o  dereito a modificar as bases do XIII Torneo Cidade de Lugo   sen outra 

obrigación que a de publicalas na páxina web do  torneo. Os premios non poderán ser modificados. En 

caso que a situación sanitaria empeore, a organización podería cancelar a organización do evento, e 

avisaría directamente aos  xogadores e  xogadoras rexistrados e na páxina de facebook de xaquedrum. 

  

PREMIOS: 

Os premios repartiranse por rigorosa orde de clasificación, e non son acumulables. Os premiados 

teñen que estar na entrega de premios o perden o dereito ao mesmo. 

No caso de ter dereito a dous, levará o de máis contía e de ter o mesmo valor o do escalón máis alto. 

Faranse as retencións legais sobre os premios publicados. 

Xeral 

1º Trofeo 

2º Trofeo 

3º Trofeo 

Sub 1600 

1º Trofeo 

Sub 1400 

1º Trofeo 

Todos os participantes menores de 16 anos terán medallas. 
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Aceptación de condicións de participación, obriga de información e consentimento informado, para participar no torneo 

XV Torneo Scacorum  A ACTIVIDADE CAMPEONATOS DE XADREZ organizada por EL CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZla 

escola luguesa de xadrez  

D/Dª .......................................................................................... con nif ……......….................. 

□  Actuando en nome propio (persoa participante maior de idade) 

□ Como proxenitor/titor-a da persoa participante (menor de idade): 

D/Dª...........................................................................................con DNI/NIE …….....….............. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIÓNS DE SAÚDE 

□ Declaro que a persoa participante non está diagnosticada de Covid-19, non presenta sintomatoloxía asociada a este virus 

(tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) nin a presentou nos 14 días previos á data de entrada nesta actividade e non 

padece ningunha outra enfermidade contaxiosa. 

□ Declaro que a persoa participante non convive con ninguén afectado polo Covid-19 nin estivo en contacto estreito nin 

compartiu espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada polo Covid-19, nos 14 días previos á entrada 

nesta actividade. 

□ Comprométome a notificar inmediatamente á organización calquera problema de saúde vinculado ao COVID-19 durante 

o transcurso da actividade. 

DECLARACIÓN DE COÑECEMENTO DOS RISCOS PARA PERSOAS VULNERABLES (marcar no caso de ser ou convivir con 

PERSOA VULNERABLE: persoa maior de 60 anos/ persoa diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermidades 

cardiovasculares, enfermidades pulmonares crónicas, cancro, inmuno deficiencias/muller embarazada/ persoa con 

afecciones médicas anteriores). 

□ Sendo, a persoa participante, persoa vulnerable e/ou convivinte cunha persoa vulnerable, declaro que son consciente do 

risco que corre tanto a persoa vulnerable participante como as persoas vulnerables coas que convive. 

ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS PERSOAIS DE HIXIENE E PREVENCIÓN FRONTE AO COVID-19 

□ Lin e acepto as condicións de hixiene e prevención nas que se vai desenvolver a actividade. 

ESCOLA LUGUESA DE XADREZ  -  PROTOCOLO COVID-19.  

DECLARACIÓN DE QUE LEU E ACEPTA A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POLA ORGANIZACIÓN SOBRE A ADAPTACIÓN 

DA ACTIVIDADE AO COVID-19 

□ Declaro que recibín e lin a información de adecuación da actividade ao COVID-19 da entidade responsable da actividade 

e que polo tanto teño coñecemento pleno e estou de acordo coas medidas e procedementos que propón. 

□ Declaro que recibín e lin o Protocolo de actuación en casos de emerxencia ou risco de contaxio da entidade responsable 

da actividade. 

CONSENTIMENTO INFORMADO SOBRE COVID-19 

□ Declaro que, logo de recibir e ler atentamente a información contida nos documentos anteriores, son consciente dos 

riscos que implica, para a persoa participante e para as persoas que conviven con el, a participación na actividade no 

contexto da crise sanitaria provocada polo COVID-19, que asumo baixo a miña propia responsabilidade. 

 

En …………………………….…………… (………………………..), a  .....  de .............  de  2020 

Asinado (Persoa maior de idade, proxenitor ou titor/a): 
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ESCOLA LUGUESA DE XADREZ  -  PROTOCOLO COVID-19. WWW.fegaxa.org 

Protocolo Anti Covid 19 

• XIV Torneo Scacorum Sub 1600 

• XIII Torneo Cidade de Lugo Sub 2200 

Estas normas serán de obrigado cumprimento, e no caso que algún dos xogadores ou xogadoras non 

as seguise, sería expulsado  do evento. Existirá un aforo máximo no torneo de 40 xogadores ou 

xogadoras. O torneo poderase anular o aprazar, se a situación sanitaria así o recomendas. expulsado 

do evento. 

• Aceptación e recoñecemento do protocolo do torneo sobre o  Covid19. 

• Control de asistencia dos participantes en cada unha das sesións do torneo. 

• Para o acceso  ao local  medirase a temperatura con ou termómetro  dixital e será    obrigatorio 

ou uso de  mascariñas mascaras en todo momento 

• Limpeza de mans cun xel  hidroalcóholico antes de entrar nas instalacións. 

• Distancia de 2 metros entre as diferentes mesas de xogo. 

• Uso individual dos baños. 

• Non se permitirá o acceso a acompañantes nin a espectadores. 

• Os xogadores nada máis terminar consideraranse espectadores e deberán abandonar a sala. 

• Ventilación  contínua de todas as salas. E uso de filtro receen cambiado. 

• Uso obrigatorio de máscaramascaras, que a organización dará a cada un dos participantes 

antes de cada sesión de xogo. 

• Desinfección de mesas,  cadeiras, taboleiros,  reloxos, bolígrafos e pezas despois de cada sesión 

de xogo. 

• Limpeza e desinfección cada día por parte da organización de toda a instalación cada día. 

• Durante a partida: 

• Suprímense os  saúdos de cortesía inicial e final. O xogador desexara sorte o rival. 

• Cada  taboleiro dispón  dun  pequeno  caneco de  xel  hidroalcoóholico, para ou lavado de  maos  

ao principio e final  do  xogo, tras montar  as  pezas 

• Os xogadores non poderán pararse a ver as demais partidas, e se queren pasear, deberán saír 

da sala de xogo. 

• Os fumadores terán que saír do complexo e poderán fumar no enreixado de entrada. 

Os xogadores deberán manter distancia social cos demais xogadores, dentro de todo o complexo. 


