
Campeonato Provincial Escolar por equipos de Ourense - Xunta de Galicia - 2017 

Organizan: Delegación Provincial de Deportes / Club Deportivo Xadrez Ourense 

 

BASES DA COMPETICIÓN ESCOLAR DE XADREZ 2017 

CATEGORÍA BENXAMÍN (2007-08) 

Fase Única Provincial: Domingo día  14 de Maio (A.V.V. Barrocás), a partir das 11.30 horas 

Cada equipo poderá alinear entre 4 e 8 xogadores. 

Xogarase por sistema individual, sumando para cada equipo, os catro xogadores que consigan máis puntuación, sendo o 

sistema de desempate a suma dos Bucholzs totais, dos cuatro xogadores que puntúen para cada equipo. 

O Ritmo de xogo será de 10 minutos por xogador a finish e disputaranse 5 rondas. 

NOTA: Teremos obsequios a todos os participantes e Trofeos para os 3 mellores equipos clasificados. 

 

CATEGORÍA ALEVÍN (2005-06) 

Fase única Provincial:  Domingo día  14 de Maio (A.V.V. Barrocás), a partir das 17.00 horas 

Cada equipo poderá alinear entre 4 e 8 xogadores. 

Xogarase por sistema individual, sumando para cada equipo, os catro xogadores que consigan máis puntuación, sendo o 

sistema de desempate a suma dos Bucholzs totais, dos cuatro xogadores que puntúen para cada equipo. 

O Ritmo de xogo será de 10 minutos por xogador a finish e disputaranse 5 rondas. 

NOTA: Teremos obsequios a todos os participantes e Trofeos para os 3 mellores equipos clasificados.  

 

CATEGORÍA INFANTIL (2003-04) – Mixto e feminino 

Fase Final Provincial Infantil :  Xoves 18 de Maio (A.A.V.V. Barrocás), a partir das 18:30 horas 

Equipos de 4 xogadores (podendo presentarse ata 2 reservas por equipo)  

Sistema de xogo por equipos de 4 xogadores alineados por  orde de forza do 1º ao 4º taboleiro.  

O sistema de xogo será Liguilla entre os equipos participantes, tanto de Ourense comarca como procedentes das fases 

provincia, tendo lugar unha primeira tanda por liguiñas clasificatorias (grupos formados por ata 3 ou 4 equipos 

respetando aos equipos cabezas de serie por ránking), e pasando logo a formato “final four”, (Ou celebrándose a  “final 

four” directa si o número de equipos fose de 4 ou inferior tanto en mixto como en feminino) 

Tempo de xogo: 10 minutos a finish. 

 

Inscricións:     Directamente no servizo de deportes de Ourense (988 386 046) 

   Información e inscricións directas:    traxerxadrez@hotmail.com   

 

 

mailto:traxerxadrez@hotmail.com


 

BASES COMÚNS ÁS CATEGORÍAS BENXAMÍN E ALEVÍN 

 

Categorías Alevín e Benxamín:  

1. Cada equipo estará integrado por un número de entre 4 e 8 xogadores. 

2. Os 4 xadrecistas que máis puntos logren de cada equipo serán os que sumen para a puntuación global por equipos 

3. O desempate será a suma dos Bucholzs totais dos catro participantes que puntúen de cada un dos equipos. 

4. O número de xogadas ilegais permitidas será de dúas, a terceira xogada ilegal perde a partida en curso. 

5. O número de roldas será de 5. 

6. O ritmo de xogo será de 10 minutos por xogador. 

7. Todos os participantes recibirán un agasallo conmemorativo 

8. Os tres primeiros equipos de cada categoría recibirán trofeos 

9. A participación no torneo implica a aceptación destas bases 

10. O torneo terá lugar en Barrocás (A.V.V. de Veciños) o día 14 de Maio ás 11.30 en categoría Benxamín e ás 17.00 

horas en categoría Alevín. 

 


