
VIII TORNEO INTERNACIONAL
CONCELLO DE RIANXO

FESTIVAL ABERTO DE XADREZ
Rianxo, 27 de agosto de 2016

BASES
1. EVENTOS

Eventos: O Festival consta de Torneo Xeral (aberto); Torneo de Promoción válido para o Circuíto
Galego de Promoción e Torneo de afeccionados para xogadores sen licenza federativa e sen elo Fide
en vigor.
Só se remitirán para Elo FIDE o Torneo Xeral.

Organiza: Club Xadrez Rianxo

Patrocina: Concello de Rianxo e Deputación de A Coruña

Colabora: Xunta de Galicia, Deporte Galego, Federación Galega de
Xadrez , Conservera de Rianxo,  Construcciones Rey, Carpintería Yañez e Hotel Scala

Local de xogo: Pavillón Polideportivo Municipal de Rianxo

Admisión:  A Organización resérvase o dereito de admisión no Festival. Permítese a participación
nun dos dous torneos.
Os xogadores de bandeira estranxeira deben ter código FIDE (IDE) antes do torneo; os de bandeira
española en FIDE, por imperativo da Federación, esíxese que estean federados.  

Listas aplicables:  Elo FIDE; e se algún non ten Elo en ningunha das ditas listas, analogamente
adoptarase por orde alfabética.

El árbitro principal será D. Rodrigo Cubero Ferreiro árbitro FIDE.

O Torneo Xeral será válido para ELO FIDE.

2. CALENDARIO

Torneo Xeral de Promoción e Afeccionados: 27 de agosto de 2016

Presentación; 10:30 horas
Ronda 1:  11:00 horas. 
Ronda 2:  11:50 horas. 
Ronda 3:  12:40 horas. 
Ronda 4:  15:30 horas. 
Ronda 5:  16:20 horas.
Ronda 6:  17:10 horas. 
Ronda 7:  18:00 horas.

Entrega de premios: 19.30 horas, aproximadamente.

3. SISTEMA. RITMO. ORDEN INICIAL

Sistema:  suizo, según programa Vega. Non se admiten reclamacións sobre o pareo informático,
salvo  por  entrada  errónea  de  datos;  as  rectificacións  deben  asegurar  e  respectar  o  normal
desenvolvemento da competición.
Torneo Xeral: 7 ou máis roldas segundo o número de inscritos. Se o aconsella a participación,



poderá aplicarse o sistema suízo acelerado ata tres roldas;  o Árbitro  Principal  será D. Rodrigo
Cubero Ferreiro decidirá e publicará os detalles antes do primeiro pareo.

Torneo de Promoción e afeccionados, 7 roldas. 

Ritmo de xogo: 
Torneo Xeral: 15 minutos e 3 segundos adicionais por cada xogada propia.
Torneo de Promoción e Afeccionados: 15 minutos a finish.

Orden inicial: segundo elo FIDE vixente; e nos ?excluídos de lista?, o seu último elo internacional
publicado. Se alguén carece de elo FIDE ordenaranse segundo orde alfabética. 

4. CATEGORÍAS

Torneo Xeral: sen límite de idade.

Torneo de Promoción: según bases do Circuíto Galego de Promoción.

Torneo Afeccionados: sen límite de idade. Só poderán xogar xogadores sen elo internacional en
vigor e xogadores sen licenza.

5. DESCANSOS AUTORIZADOS (BYES DE MEDIO PUNTO)

Un xogador pode solicitar non ser emparellado nalgunha rolda, recibindo medio punto por cada
exención, que se entende sen asignación de cor:
Pódense dar ata 2 descansos, aplicables nas 4 primeiras roldas.  
Requisito: solicitude por escrito, e-mail ou fax de inscrición, antes da primeira rolda; e para a súa
validez débese obter confirmación expresa da Organización:

escolaxadrezrianxo@gmail.com

Cancelación:  Un xogador poderá cancelar as súas exencións. Farao por escrito ou avisando na
mesa  arbitral  antes  da  publicación do primeiro  pareo,  ou antes  de iniciarse  a  rolda  inmediata
precedente, segundo o caso.

Confirmación: tanto a concesión como a cancelación require confirmación expresa da Organización
para ser válida. O xogador debe probar tal confirmación, en caso necesario.

6.REGLAS Do xogo
   

1. Rexerán as Leis do Xadrez, o Código de Ética de FIDE, e as presentes Bases, que poden ser
modificadas, previo anuncio, por razón de forza maior ou por mellora técnica.
2. A inscrición presupón a aceptación das Bases.
3.Os xogadores ateranse a estas regras durante o curso das súas partidas.
4. Tanto o Comité de Apelación como o Árbitro Principal poden impoñer sancións aos participantes
por condutas no recinto de xogo, aínda que non garden relación directa cunha partida, se afectan á
boa orde do torneo, incluíndo as reclamacións ostensiblemente temerarias ou de mala fe; ou ao
respecto debido ás persoas asistentes; ou ao coidado das instalacións. A sanción corresponderase
coa  gravidade,  o  dano  causado  e  a  reincidencia,  e  poderá  consistir  en:  unha  advertencia;  a
expulsión da sala ou do recinto; a redución de ata un punto na clasificación xeral, a efectos de
premios (sen efecto sobre desempates ou elo); ou a expulsión ou descualificación do torneo.
5.   Para saír da zona de xogo os xogadores seguirán as regras previstas nas Leis do Xadrez e as
instrucións do Árbitro Principal. O incumprimento destas normas pode levar unha sanción, conforme
ás Leis do Xadrez e ao Código de Ética de FIDE.
6.  Os xogadores deben comunicar ao árbitro o resultado da partida inmediatamente que termine. A
obrigación corresponde ao vencedor; e a ambos xogadores, en caso de táboas (ver 7).

mailto:escolaxadrezrianxo@gmail.com


 7. REGRA ESPECIAL PARA O ACORDO DE TÁBOAS

Ademais do previsto nas Leis do Xadrez, os xogadores só poderán acordar táboas cando brancas ou
negras, un calquera, realizase polo menos doce xogadas que consistan en movidas de peón ou en
capturas de pezas. En caso contrario, o acordo estará supeditado ao consentimento arbitral, que se
outorgará  só  se  a  partida  vese tecnicamente  abocada ao estancamento por  esixencia  legal  ou
defensiva da posición, mediante xaque continuo ou recurso análogo.
O acordo de táboas se asinará por ambos os xogadores presentes na sala de xogo. Comunicarano
ao árbitro para a súa comprobación antes de ausentarse. 

8. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

1.  Os  participantes  autorizan  á  Organización  o  uso  dos  datos  de  identificación  persoal
proporcionados, así como das fotos ou vídeos, para as finalidades propias da xestión do torneo e da
súa información deportiva nos medios de comunicación e Internet.
2. O aloxamento e coidado de menores participantes non é responsabilidade da Organización.
3. A Organización non se fai responsable da asistencia sanitaria dos participantes.

9. RECLAMACIÓNS

1.Cada  xogador  revisará  con  dilixencia  os  seus  datos  nas  listaxes  oficiais.  Pode  rexeitarse  a
reclamación dun xogador, sobre os seus datos ou resultados, a efectos de premio e en prexuízo de
terceiros, exposta tras publicarse o pareo da última rolda; e se se refire ao pareo ou resultado  da
última rolda, se transcorreron 5 minutos desde a súa publicación.
2.Unha decisión do árbitro principal non é recurrible.

10. DESCALIFICACIÓN

1.  A incomparecencia dun xogador a  unha rolda causará a  súa descualificación,  salvo que por
escrito  escúsese  e  pida  proseguir,  antes  de  publicarse  o  pareo  da  rolda  seguinte.  Supón  a
descualificación definitiva:
- a acumulación de incomparecencias a dúas roldas ou unha incomparecencia producida tras unha
exención, salvo excepción autorizada polo Árbitro Principal e o Director do Torneo, en base a unha
razón xustificada; 
- a falta grave ou a falta de pagamento da cota de inscrición.

11. ORDE DE DESEMPATES

Por sorteo ao finalizar a última rolda:
1. Encontro directo: Sempre e cando enfrontáronse entre eles todos os empatados.
2. Buchholz Brasileiro,( ou menos 1), sumaranse tódolos resultados dos opoñentes, menos o de
inferior puntuación.
3. Progresivo FIDE. Descartase en caso de suízo acelerado.
4.Bucholz Mediano: Súmanse tódolos resultados dos opoñentes menos o máis alto e o máis baixo.
5.Número de partidas xogadas.
No caso de estar empatados a todos os anteriores, usarase o ARPO como desempate final,
usando 1200 como o ELO máis baixo de axuste.
O árbitro principal pode engadir novos desempates, antes de iniciarse o torneo.



12. INSCRICIÓN. COTAS

IMPORTANTE.  Resérvase  o  dereito  de  admisión.  Para  confirmar  a  súa  inscrición  esíxese:  aos
xogadores de bandeira estranxeira, que teñan código FIDE (IDE) antes do torneo; aos de bandeira
española que estean federados se así o esixise a autoridade federativa. 
Se alguén figurou antes con nome diferente en lista Elo oficial, debe advertilo.
Prazo: Ata o xoves 25.08.2016. A Organización pode admitir libremente inscricións posteriores.
Cota: 6 euros antes da primeira rolda no local de xogo.
Exentos de cota: 
Socios do Club Xadrez Rianxo; xogadores titulados ; menores de 14 que xoguen no torneo xeral e
xogadores do torneo de Promoción e afeccionados.
Límite de participación: A organización garante 300 prazas para todas as categorías, ao exceder
este número non se aceptarán máis inscricións, a orde para determinalo será por orde de inscrición.
Inscrición:  Deberá  facerse  a  través  da  web  xadrezrianxo.com,  por  correo  electrónico  en
escolaxadrezrianxo@gmail.com  ou  whatsapp  680193289  indicando  nome,  apelidos,  data  de
nacemento e código FIDE se se posúe.

13. ASIGNACIÓN DOS PREMIOS

1. Os premios en metálico non son acumulables entre si, e optarase polo de maior contía; a igual
contía, segundo a orde de presentación na táboa de premios.
2. Nos premios por tramos (Sub 2200, é dicir, non superior a 2200, etc.) tomarase o máis alto elo
do xogador entre as listas FIDE. En todo caso, contará o maior elo que teña na lista vixente ao
comezo do torneo.
3. Son SUB  os xogadores que teñen o seu elo FIDE igual ou menor ao número indicado para o
torneo.
4. Son LOCAL os xogadores que xogan co nome do Club Xadrez Rianxo.
5. Recepción. Para ter dereito ao premio o xogador aceptarao e recollerá persoalmente no acto
público de entrega, ou mediante representante notificado expresamente á Organización.
6.Para  o  TORNEO  POR  EQUIPOS de  club  contarán  os  catro  mellores  resultados  podéndose
presentar tres xogadores por equipo como mínimo.



VIII TORNEO INTERNACIONAL
CONCELLO DE RIANXO

FESTIVAL ABERTO DE XADREZ
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TABOA DE PREMIOS TORNEO XERAL

TABOA DO PREMIOS TORNEO AFECIONADOS
TROFEO AOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS

 PREMIOS TORNEO DE PROMOCIÓN
TROFEO AOS CINCO PRIMEIROS CLASIFICADO DE CADA CATEGORIA

E SORTEO DE IMPORTANTES REGALOS 

TORNEO POR EQUIPOS
1º TROFEO

2º TROFEO

3º TROFEO

MELLOR VETERÁN

1º 50€ y trofeo

MELLOR SIN ELO

1º 50€ y trofeo

MELLOR MULLER

1º 50€ y trofeo 

MELLOR LOCAL

1º Trofeo 

MELLOR SUB 18

1º Trofeo 

TORNEO  XERAL
1º 500 € y TROFEO

2º 300 € y TROFEO

3º 200 € y TROFEO

4º 100 €

5º 75€

6º 50€

7º 50€

8º 25€

MELLOR SUB 2200

1º 100€ Y TROFEO

2º 50€

3º 25€

MELLOR SUB 2000

1º 100€ Y TROFEO

2º 50€

3º 25€

MEJOR SUB 1800

1º 100€ Y TROFEO

2º 50€

3º 25€
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