I TORNEO DE XADREZ ESCOLAR LOS SAUCES 2016
XI Circuíto Galego de Promoción

BASES
Organizador do torneo:

COLEXIO INTERNACIONAL LOS SAUCES PONTEVEDRA

Colaboradores:

ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA – DEPORTE GALEGO (XUNTA DE GALICIA) - FEGAXA

Director del Torneo:
Coordinador:
Árbitro Principal:
Árbitros auxiliares:

Manuel Casal
Daniel Rivera
Pablo García Castro
David Fernández Lago

Data:
Sábado, 22 de outubro do 2016.
Emprazamento:
Colexio Los Sauces

Horario:
10:30 h. Presentación
11:00 h. 1ª Rolda
12:00 h. 2ª Rolda
13:00 h. 3ª Rolda
16:00 h. 4ª Rolda
17:00 h. 5ª Rolda
18:00 h. 6ª Rolda
19:00 h. 7ª Rolda
20:00 h. Cerimonia de pechamento
Categorías:
Sub-8 : Nados nos anos 2008 e posteriores
Sub - 10: Nados nos anos 2007 e 2006
Sub - 12: Nados nos anos 2005 e 2004
Sub - 14: Nacidos nos anos 2003 e 2002
Sistema de xogo:
20 minutos “finish”
Inscricións:
De balde. Obrigatorio alta federativa na tempada 2015/16.
No correo electrónico escola@xadrezpontevedra.com ata as 19:00 do 20 de outubro.
629 95 79 42 / 650 64 53 18
INSCRICIÓN SOLIDARIA
1 QUILO DE ALIMENTOS NON PERECEDOIROS.
Os alimentos recollidos entregaranse ó Banco de alimentos de Pontevedra
Participantes:
Ata un máximo de 200 xogadores admitidos por orden de inscrición.
A solicitude de inscrición no torneo supón a aceptación da totalidade das bases e normas do
mesmo.
Desempates:
1º Buchholz Brasileño, 2º Progresivo Acumulativo e 3º Numero de vitorias.
Byes:
Permítense byes de 0 puntos solicitados antes da primeira rolda.

Comezo das partidas:
Á hora indicada para o comezo da rolda, poranse en marcha os reloxos dos xogadores de
pezas brancas. O tempo permitido de retraso é ata a caída da bandeira.
Premios:
Ós cinco primeiros de cada categoría.
Sorteo final:
Entre todos os xogadores que rematen o torneo e asistan a cerimonia de pechamento.
Agasallos:
Para todos os xogadores que rematen a competición.
Aceptación:
Os delegados de cada club e os xogadores inscritos, autorizan á organización do torneo, á
difusión de información e emprego de imaxes ou do nome do equipo e os seus xogadores
nas canles de comunicación 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.

A organización reservase o dereito de modificar as bases co único requisito da súa
publicación na páxina web oficial do evento colegiolossauces.com/pontevedra

