Campeonatos Provinciais Individuais 2018 - BASES
Categorías de Sub-8 a Sub-18, (Clasificatorios para os Campeonatos Autonómicos 2018)
Poderán participar os xogadores federados na tempada 2018 en clubs da provincia de Ourense e que
teñan nacionalidade española, bandeira FIDE española e ser seleccionables por Galicia.

Lugar e sede:
Sala de torneos da Asociación de Veciños de Barrocás, (Praza de Barrocás, nº 1- baixo, 32005 de Ourense).
(situada entre as rúas de “Os Berrocás” e “Os mirtos”)

Categorías e datas:
Categorías:
Categorías:

Sub-18 (Desde 2000), Sub-14 (Desde 2004) e Sub-10 (Desde 2008): 21 de Xaneiro de 2018
Sub-16 (Desde 2002), Sub-12 (Desde 2006) e Sub-8 (Desde 2010): 20 de Xaneiro de 2018

Horarios das partidas, número de roldas e ritmo de xogo, serán os seguintes:
Día 21 de Xaneiro:
Categoría Sub-18 (5 roldas):
Categoría Sub-14 (5 roldas):
Categoría Sub-10 (5 roldas):

a partir das 11.00 da mañá e das 16.00 da tarde.
a partir das 11.00 da mañá e das 16.00 da tarde
a partir das 16.00 da tarde.

(1 hora por xogador)
(45 minutos por xogador)
(30 minutos por xogador)

Día 20 de Xaneiro:
Categoría Sub-16 (5 roldas):
Categoría Sub-12 (5 roldas):
Categoría Sub-8 (5 roldas):

a partir das 11.00 da mañá e das 16.00 da tarde.
a partir das 11.00 da mañá e das 16.00 da tarde
a partir das 16.00 da tarde.

(45 minutos por xogador)
(30 minutos por xogador)
(30 minutos por xogador)

Sistemas de Desempate, (serán aplicados serán por este orden):
Bucholz brasileño (-1, peor resultado) - Número de victorias - Progresivo total.

Inscricións e plazos:
Antes do Xoves día 18 de Xaneiro ás 22.00 horas, por email a:

traxerxadrez@hotmail.com

Premios:
Os tres primeiros xadrecistas clasificados de cada categoría obterán trofeos dispostos polo club organizador.

Organización, arbitraxes e dirección:
Club Deportivo Xadrez Ourense
Aceptación:
Os delegados de cada club e os xogadores inscritos, autorizan á organización do torneo á difusión de información ou á utilización de imaxes ou do
nome do equipo e os dos seus xogadores nos medios de comunicación ou en publicidades e memorias da competición, sempre que non
representen menoscabo da súa honra ou reputación, ou que sexa contraria aos seus intereses, e sempre dentro do marco legal que se fíxa no
Código Civil, na Lei de Enxuizamento Civil e na Lei Orgánica 15/99, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

