
II MAXISTRAL
Bases

Cidade de Compostela
11-18 de febreiro de 2020

HOTEL PEREGRINO
Av. de Rosalía de Castro, S/N, 

15706 Santiago de Compostela.

Organiza: Colabora:

FEDERACIÓN GALEGA DE XADREZ
HOTEL PEREGRINO



SISTEMA DE XOGO: Suizo a 9 roldas. 

RITMO DE XOGO: 90´minutos + 30” segundos de incremento por xogada. 

HORARIO DE XOGO:
 
1ª rolda: Día 11 ás 17:00 horas.
2ª rolda: Día 12 ás 17:00 horas.
3ª rolda: Día 13 ás 10:00 horas. 
4ª rolda: Día 13 ás 17:00 horas.
5ª rolda: Día 14 ás 17:00 horas. 

Día 15: Día de descanso. 

6ª rolda: Día 16 ás 10:00 horas.
7ª rolda: Día 16 ás 17:00 horas. 
8ª rolda: Día 17 ás 17:00 horas. 
9ª rolda: Día 18 ás 16:00 horas. 

Ceremonia de clausura o día 18 ás 20:30 horas. 

INSCRICIÓNS: Xeral. 20€. (15 € antes do día 30/01/2020). Sub 14. 15€. Gratis GM-MI-MF. Xogadores federados en 
clubes de Compostela: 15 euros. Pódense confirmar enviando un email a maxistralcompostela@gmail.com. Debese 
indicar nome, apelidos, ELO e código FIDE. As inscricións realizaranse por riguroso orde de formalización ata completar 
as 50 prazas dispoñibles.

EMPARELLAMENTOS: realizaránse mediante programa informático, non se admitirán reclamacions salvo 
erros na introducción de resultados antes da seguinte rolda. Días de descanso (Bye): Pódense solicitar ata un 
máximo de 3 Byes ata a 6 rolda. Os Byes correspondentes a primeira rolda deberán formalizarse vía email (con 
acuse de recibo) antes de que remate o prazo de inscripción. Os Byes das seguintes roldas deberán formali-
zarse antes de que remate a primeira rolda informando ao Árbitro Principal do torneo. Na rolda solicitada non 
se emparellará o xogador e daráselle medio punto. 

PARTICIPANTES: todos os xogadores deben estar federados, o torneo será válido para ELO FIDE e FEDA 
de xadrez clásico. 

DESEMPATES: menor número de byes de medio punto, resultado particular, bucholz -1, bucholz total e media 
de Elo. 

TEMPO DE ESPERA: O tempo de demora será de 30 minutos. Un xogador que non compareza a partida sin 
causa xustificada será eliminado do torneo. 

PREMIOS TOTAIS: 1.500€ en total. É obrigatoria a presencia na clausura para recoller o premio. Deduciranse 
ás retencións e impostos legais establecidos. A ceremonia de clausura será o día 18 ás 20:30 horas.

1º 250 euros + praza para o Maxistral do Ano 2021.
2º 220 euros.
3º 200 euros. 
4º 150 euros. 
5º 120 euros. 

6º 100 euros. 
7º 80 euros.
8º   70 euros.
9º   60 euros.
10º 50 euros.

REGRAS DE XOGO: Para o non especificado nestas bases aplicarase o regulamento da FIDE. A inscripción 
no torneo supón a aceptación destas bases e a autorización dos participantes para publicar os seus datos 
personais ou fotografías nos diversos medios de comunicación ca organización considere oportunos para 
difusión do evento (resultados, listados, clasificacions, partidas, fotos, etc...) 

OFERTA ESPECIAL DE ALOXAMENTO PARA XOGADORES: O Hotel Peregrino ofrece unha oferta 
especial de aloxamento para xogadores do torneo. Habitación doble de uso individual co almorzo incluído: 45 
euros. Habitación doble co almorzo incluído: 50 euros. Prezos por persoa e noite. Para tramitar a reserva pode 
escribir un correo a maxistralcompostela@gmail.com

NOTA: A organización reservase o dereito de admisión e o dereito de rectificar ou modificar estas bases ou 
cancelar o torneo sin mais aviso que a sua publicación na páxina web oficial:

https://www.facebook.com/IMaxistralCidadedeCompostela/ 
Ou no correo: maxistralcompostela@gmail.com


