I TORNEO ROSALIA DE CASTRO CONCELLO DE PADRÓN
ORGANIZACIÓN.
Club Xadrez Padrón
PATROCINIO Y COLABORACION.
Concello de Padrón Concelleria de deportes
ARBITRO PRINCIPAL.
AA Diego Adrián Espiñeira González.
LOCAL DE XOGO.
Pabillon Municipal do Souto. Av. de Compostela, 53, 15900 (Padrón, A Coruña).
Coordenadas: 42.735375249227424, -8.660478849037181
DIRECCIÓN DO TORNEO.
Agustín Aboy Moares.
CALENDARIO.
O torneo celebrarase o día 01 de Novembro de 2021, tendo que presentarse no
local de xogo as 10.45 horas para confirmar inscrición.

Presentación: 10.45 horas.

Rolda 5: 16.45 horas.

Rolda 1: 11.15 horas.

Rolda 6: 17.30 horas.

Rolda 2: 12.15 horas.

Rolda 7: 18.15 horas.

Rolda 3: 13.15 horas.

Rolda 8: 19.00 horas.

Rolda 4: 16.00 horas.

Entrega de premios: 20.00 horas.

CATEGORÍAS.
Torneo absoluto: sen límite de idade. Este torneo será valido para elo FIDE.

INSCRICIÓNS.
As inscricións serán realizadas a través do correo electrónico ao seguinte email:
clubxadrezpadron@gmail.com, indicando nome e apelidos, data de nacemento e
clube de procedencia. Ou ven ao número de telefono: 722 63 82 79 (WhatsApp)
As inscricións ao torneo pecharanse o día 28 de Outubro de 2021.
Para poder participar sera necesario firmar a declaración de aceptación e
responsabilidade do protocolo covid.
PREZO.
10 euros, a pagar no local de xogo antes da primeira rolda. Están exentos do pago
os xogadores con elo superior a 2350 e os xogadores do Clube Xadrez Padrón,
Escola de Xadrez Padron e Escola Municipal de deportes.
6 euros para xogadores Sub -14 e categorias inferiores.
TEMPO DE ESPERA.
Ata a caída da bandeira. Sendo eliminado do torneo no caso de non presentarse
a unha rolda.
AFORO.
Estará limitado por mor da normativa sanitaria do momento, polo que as inscricións
aceptaranse por rigorosa orde de solicitude ate completar un máximo de 150
prazas.
A organización reservarase o dereito de admisión.
SISTEMA E RITMO DE XOGO.
O torneo xogárase mediante sistema Suízo a 8 roldas, cun ritmo de 10 minutos + 5
segundos por xogada. Seguiranse as normas da FIDE recollidas nas Leis do Xadrez
e demais regulamentos, en particular o apêndice A, xadrez rápido A.4 partidas sen
supervisión axeitada.
Utilizarase o programa VEGA, e non se admitiran reclamacións salvo un resultado
mal posto. Unha rolda publicada non se modificará agás que o árbitro así o
decida.
Os xogadores deberán abandonar inmediatamente a sala de xogo unha vez
finalizada a partida, esperando no recinto (ao aire libre) o seu novo
emparellamento, gardando en todo momento a distancia de seguridade.
BYES.
Poderán solicitarse un máximo de 3 byes de medio punto agás nas 3 últimas roldas.
Os byes solicitaranse por escrito antes da primeira rolda e deberán ser confirmados
pola organización.

DESEMPATES.
A efectos da clasificación final aplicaranse os seguintes desempates.
Resultado particular.

Buchholz brasileño.

APRO

Buchholz medio.

Buchholz total

Sonnenborn Berger.

.
ÚLTIMAS DISPOSICIÓNS.
Todos os participantes, polo feito de realizar a inscrición, aceptan a publicación do
seu nome, fotografía, filmación ou gravación, nos medios de comunicación e/ou
internet para a necesaria difusión e promoción do evento (listaxes de resultados,
clasificacións, participantes, partidas, etc). Esta información estará dispoñible para
os responsables sanitarios que a puidesen requirir.
O torneo rexerase polas presentes bases, as leis de xadrez da Fide e resto da
normativa vixente, ás cales quedan suxeitos todos os participantes durante o
desenvolvemento do torneo. A participación no torneo supón a aceptación das
devanditas bases.
PREMIOS.

1º clasificado
2º Clasificado
3º clasificado
4º Clasificado
5º Clasificado
6º Clasificado
7º Clasificado
8º Clasificado
9º Clasificado
10º Clasificado








250 euros
180 euros
150 euros
100 euros
100 euros
80 euros
80 euros
80 euros
60 euros
60 euros

Sub_2200
Sub_1900
Sub_1600

1º clasificado
60 euros
60 euros
60 euros

Veterano
Femenino
Local

30 euros
30 euros
30 euros

2º Clasificado
30 euros
30 euros
30 euros

Trofeos os campións Sub-14, Sub-12, Sub-10 e Sub-8
Considéranse veteráns os maiores de 55 anos.
Considéranse Sub os xogadores cun elo igual ou menor ao indicado para o
seu tramo.
Considéranse Local os xogadores que xogan co nome de Club Xadrez
Padrón.
Os premios en metálico non son acumulables entre si, e optarase polo de
maior contía, segundo a orde de presentación na táboa de prémios.
Para recoller os prémios e obligatorio asistir a clausura.

