
I Torneo San Xoán de xadrez rápido 
1. O primer torneo de San Xoán de xadrez rápido celebrase na Expo Coruña (Rúa Juana 

Capdevielle, 2,15008 A Coruña ) o dìa 15 de Xunio de2019 en horario de 16:00 a 21:00. 
2. Xogarase por sistema suízo a sete rondas. O ritmo de xogo será 10 minutos por 

xogador + 3 segundos de incremento por xogada. En caso de que o numero de 
xogadores sexa maior de ( ….) xogarase un suízo acelerado nas primeiras roldas. 

3. O torneo será válido para a obtención de ELO FIDE. 
4. O torneo comenzará coa presentación dos xogadores o sábado 15 ás 16:00. 

1ª Rolda 16:20 
2ª Rolda 17:00 
3ª Rolda 17:40 
4ª Rolda 18:20 
5ª Rolda 19:00 
6ª Rolda 19:40 
7ª Rolda 20:20 

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

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

7. Os emparellamentos realizaranse por sistema informático contra o que non se 
poderán presentar reclamacións. 

8. Non haberá comité de competición, as decisións do árbitro son inapelables 
9. O tempo de espera será de 10 minutos 
10. É necesario estar federado na tempada actual para poder inscribirse no torneo. 
11. As inscripcións realizaranse mediante o email asociaciónxadrezcorunes@gmail.com 

ou premendo na seguinte ligazón https://forms.gle/HFbx2Hh2XUSeFB6Q9  
. O prezo da inscripción será de 8€ e de 3€ para os menores 
de 14 anos. O día límite para realizar a inscripción será o día 13de Xunio as 14:00 
horas. 

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

14. A participación neste torneo supón a aceptación destas bases. 
15. Os premios serán: 

1ºCLASIFICADO 120€ + TROFEO 
2ºCLASIFICADO 80€ + TROFEO 
3ºCLASIFICADO 50€ + TROFEO 
1ºSUB2000 35€ + TROFEO 
1ºSUB1800 30€ + TROFEO 
1ºSUB1600 25€ + TROFEO 
1ºSUB1400 20€ + TROFEO 
1ºSUB14 TROFEO 
2ºSUB14 TROFEO 
3ºSUB14 TROFEO 
1ºSUB12 TROFEO 
2ºSUB12 TROFEO 
3ºSUB12 TROFEO 
1ºSUB10 TROFEO 
2ºSUB10 TROFEO 



3ºSUB10 TROFEO 
 
 

ORGANIZA :ASOCIACION XADREZ CORUÑÉS  


