
I OPEN INTERNACIONAL SUB-2200
LETRAS GALEGAS EN CAMBRE

1. O I Open Internacional Sub-2200 “Letras Galegas en Cambre” celebrarase na Casa da 
Cultura Vila Concepción de Cambre (Praza Vila Concepción, Nº 1, CP: 15679 Cambre) os 
días 17, 18 e 19 de Maio de 2019.

2. Xogarase por sistema suízo a seis roldas. O ritmo de xogo será 90 minutos por xogador + 
30 segundos por xogada. En caso de que o número de xogadores sexa maior de 64 
xogarase un suizo acelerado nas primeiras roldas.

3. O torneo será válido para a obtención de ELO internacional e nacional.

4. O torneo comezará coa presentación dos xogadores o venres 17 ás 9:45 e rematará coa 
entrega de premios o domingo 19 ás 20:00.

1ª Rolda: Venres 17 ás 10:00.
2ª Rolda: Venres 17 ás 16:30.
3ª Rolda: Sábado 18 ás 10:00.
4ª Rolda: Sábado 18 ás 16:30.
5ª Rolda: Domingo 19 ás 10:00.
6ª Rolda: Domingo 19 ás 16:30.

5. Cada xogador poderá pedir tres byes de 0,5 puntos antes do comezo do torneo, os byes 
que se pidan co torneo empezado non darán puntos. Os byes só se poderán pedir nas 4 
primeiras roldas.

6. A orde de aplicación dos sistemas de desempate será: 1º resultado particular, 2º número 
de partidas xogadas, 3º bucholz brasileiro, 4º bucholz total e 5º progresivo ata as 
derradeiras consecuencias.

7. A organización reservase o dereito de eliminar a todo xogador que non se presente a unha 
das roldas.

8. Os emparellamentos realizaranse por sistema informatico contra o que non se poderán 
presentar reclamacións.

9. Non haberá comité de competición, as decisións do árbitro son inapelables.

10. O tempo de espera será de 30 minutos.

11. É necesario estar federado na tempada actual para poder inscribirse no torneo.

12. As inscricións realizaranse mediante o email escolaxadrezsigras@hotmail.com ou o 
teléfono 618898535. O prezo da inscripción será de 15 € e terá que aboarse antes da 
primeira rolda (se algún xogador pide byes nas primeiras roldas terá que pagar a 
inscripción antes da primeira rolda que xogue). O día límite para realizar a inscripción será 
o día 15 de maio (incluído).

13. Todo o non especificado nestas bases rexerase polas normas e regulamento da FIDE.

14. Os participantes no torneo autorizan a publicación dos seus datos persoais nos diferentes 
medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión
do evento (listado de resultados, clasificacións, participantes, fotos, ...).

15. A participación neste torneo supón a aceptación destas bases.
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16. Os premios serán unha porcentaxe do ingresado polas inscripcións segundo a seguinte 
táboa. A primeira columna será o posto conseguido, a segunda a porcentaxe do premio e a
terceira unha estimación dos premios con 50 xogadores.

Premio Porcentaxe das
inscripcións

Estimación para
50 xogadores

1º clasificado 20% 150 €

2º clasificado 15% 112,50 €

3º clasificado 10% 75 €

4º clasificado 8% 60 €

5º clasificado 7% 52,50 €

1º Local 5% 37,50 €

1º SUB-2000 5% 37,50 €

1º SUB-1800 5% 37,50 €

1º SUB-1600 5% 37,50 €

1º Feminino 5% 37,50 €

1º Veterán (+55) 5% 37,50 €

ORGANIZA: COLABORA:


