
 

 

19 de Decembro  
¡Participa dende a túa casa!  

(premios especiais, obsequios para todos e sorteo de importantes regalos) 
 
 

 

 

Dende fai moitos anos, Club Deportivo Xadrez Ourense colabora coa organización dos entrañables e participativos torneos de Nadal que se 

organizan na nosa Provincia, pero…  ¿teremos torneo no NADAL DE 2020 coa crise do coronavirus? 

O Xadrez leva décadas recoñecido como deporte polo C.S.D. e polo C.O.I.  Unha das súas 5 modalidades gañou moitos adeptos en todo o 

planeta nos últimos anos coa chegada de internet á maioría de fogares, e neste ano do COVID-19, a modalidade “online” está a ser a máis 

empregada por xadrecistas de todo o mundo e,  ainda que desexamos que moi pronto podamos volver aos clásicos torneos de xadrez 

presencial… Club Deportivo Xadrez Ourense anúnciavos que … 

¡ Tamén imos a ter torneo neste NADAL de 2020 ! 

 

BASES 
 

1. DATA, LUGAR e ¿QUÉ NECESITAMOS? 

 

  *  Sábado día 19 de Decembro,  desde a túa casa (on-line),  a través da páxina de xadrez   www.lichess.org  

* Únicamente necesitas o teu PC, conexión á rede, entrar e rexistrarte como usuario en  www.lichess.org  uns 

días antes (é gratis),  desde que te rexistres xa podes ir adestrando para  o día 19 de Decembro…! 

                                                                                             
 

 

2. FORMATO DO TORNEO, IDADES E  HORARIO 

 

* Torneo para “Peóns”: Sub-8 (2012-2013),   Sub-10 (2010-2011),  Sub-12 (2008-2009) 

      Horario: De  10.30  a  13.30   

 

* Torneo para “Cabalos”: Sub14 (2006 - 07),   Sub16 (2004 - 05),   Sénior (2003 e anteriores) 

      Horario; De  18.00  a  21.00   
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3. PREPARÁNDONOS PARA O TORNEO 

 

    Cando remate o prazo de inscrición (o Xoves 17 de DECEMBRO), crearemos 2 grupos de 

Whatsapp***  diferenciados, faremos un grupo para  cada  un  dos  2 torneos que se van a celebrar :  
 

* Grupo I (administrado por  675 080 920)  para os participantes S-8, S-10, S-12,   chamado     “Torneo para PEÓNS”                    

* Grupo II (administrado por  659 189 680) para os participantes S-14, S-16, Sénior, chamado    “Torneo para CABALOS”  
 

*** Os grupos de whatsapp serán  usados EXCLUSIVAMENTE  para o descrito nestas BASES. (Para calquera outra consulta, dúbida, ou 

aclaración, antes ou incluso durante o torneo, a organización atenderá, desde os números:  675 080 920 / 659 189 680 / 655 996 806, 

(rogamos que si contactades con estos números durante o torneo, sexa únicamente para consultas urxentes.  Gracias ) 

 

 

 

       Os  Grupo de Whatsapp  serán empregados como un “Tablón de anuncios”,  para que 

cada participante poda estar informado  das seguintes cousas importantes: 

1. Comprobar a súa inscrición,  dende 2 días antes do torneo.  (Nome real e nome de usuario)  
 

 

 

 

2. Visualizar os emparellamentos de cada rolda durante o torneo e coñecer o nome (usuario) do 

seu contrincante  dende minutos antes de cada partida,  (dende a 1ª ata a 6ª partida),  para poder 

contactar co seu adversario e xogar cada partida dentro dos horarios marcados. 
 
 

3. MOI IMPORTANTE:  Para informar do resultado da partida, os participantes enviarán 

mensaxe privado    ao administrador do seu grupo de whatsapp,   (mensaxe - whatsapp privado 

ao 675 080 920 no torneo da mañá e mensaxe - whatsapp privado ao 659 189 680 no torneo da tarde).   

 
 

3.1.   SEMPRE será o gañador da partida o que informe do resultado que se produza 

3.2.   Si unha partida remata en táboas (empate) informará do resultado o xogador que levase as pezas brancas. 

3.3.   Para informar do resultado usaremos a seguinte fórmula de texto:   (exemplo)   “Mesa 4, gañan negras”. 

 

        ANTES DO TORNEO    (de moita utilidade antes de empezar…) 

1. Dende 2 días antes do torneo, os participantes poderán ver a lista completa de TODOS os 

inscritos no seu Torneo en www.xadrezourense.com  e tamén no seu Grupo de Whatsapp  
 

 

 

 

 

2. IMPRIMIR (ou descargar noutra pantalla próxima á que vaiamos usar para xogar), o 

LISTADO COMPLETO de participantes do Torneo no que se participa. (enviaremos imaxe e PDF) 
 

 

3. Minutos antes da 1ª partida (e seguintes), os árbitros/organizadores, enviarán ao Grupo 

de Whatsapp   unha imaxe (e tamén un PDF), para que os participantes podan ver: 
 

3.a.   O Seu propio nome de usuario na lista de xogadores emparellados.  

3.b.   O número de mesa e cor das pezas (brancas ou negras), coas que ten que xogar nesa rolda de partidas.  

3.c.   O Nome (usuario) do seu contrincante, para convidalo a xogar (ou para recibir a invitación da súa parte) 
 

 
                          2 

 

http://www.xadrezourense.com/


 
 

4. ¿CÓMO XOGAR AS PARTIDAS? 

 
 

       ¿Cómo teño que facer para xogar con cada contrincante que me vai tocando? 
 

 

 

  Si xogo con negras: 
 

 

LEMBRA, serán as brancas as que convidan a xogar SEMPRE.  Si eres negras, únicamente debes 

esperar a recibir a  invitación/desafío  que aparecerá na esquina superior dereita da pantalla do teu 

PC  e aceptalo, (o desafío aparecerá tal e como podes ver no debuxo inferior)  

 

EXEMPLO:   neste exemplo o xogador con nome de usuario “XadrezOurense”, recibe unha invitación do xogador con nome de usuario 

“alumnoazul” (ver o aviso nun cadradiño de cor vermella sobre as dúas espadiñas cruzadas), e despois acepta xogar unha partida de 10 

minutos por xogador (“Amistosa . 10 + 0 . Standard”),  finalmente,  para aceptar a invitación,  facemos “Click” na zona  “verde-Aceptar” 

 

 

 

 Si xogo con brancas: 

Si eres brancas, tócache convidar (desafiar) ao teu contrincante.                                                   

¡…Non te preocupes que será  moi sinxelo…! : 

 

PRIMEIRO:         (fai click na lupa e escribe o nome do teu rival) 

EXEMPLO:   neste exemplo o xogador con nome de usuario “XadrezOurense”, fai click na lupa para poder buscar ao seu rival.                   

A  búsqueda é moi sinxela, basta con teclear o nome de usuario do  teu rival  (lembra ter o listado cos nomes dos participantes 

dispoñible, impreso ou en outra pantalla próxima, e asegúrate de escribir o nome do contrincante con exactitude e sen erros), 

despois  aparecerá o menú do apartado SEGUNDO. (ver seguinte apartado). 
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SEGUNDO:   
 

EXEMPLO:   neste exemplo o xogador con nome de usuario “XadrezOurense”  1   , teclea o nome do seu rival “alumnoazul” no espazo 

que está á dereita da Lupa  2 , despois colocándose sobre o seu nome (sen facer click, solamente colocándose encima)   3 , accede  a  

un cadro (rectángulo branco que ves no debuxo anterior)  no que se poden ver as dúas espadiñas.  Facendo click nas dúas espadiñas   4 , 

abrirase o menú para convidar – desafiar a un contrincante a unha partida.  ( ver apartado “TERCEIRO” a continuación) 

 

 

 

 

TERCEIRO:           

EXEMPLO:   neste exemplo o xogador con nome de usuario “XadrezOurense”, accedeu ao cadro de invitación-desafío para xogar contra 

o usuario “alumnoazul”. Unha vez dentro deste cadro, seguiranse  por orden as opcións “Estándar” / “Tempo real” / “Minutos por 

xogador” que serán sempre 10 / “Segundos de incremento” que serán sempre 0 /  e  finalmente facer click sobre o rei branco.                                                                

O teu rival recibirá a invitación - desafío, tal e como se explica ao principio da páxina 3, e xa poderedes xogar.  
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5.  NÚMERO DE PARTIDAS, HORARIOS E SISTEMA  

 

      Número de partidas, sistema de xogo e desempates:  
 

       *Ambos torneos, O torneo “Torneo para PEÓNS”  e o torneo “Torneo para CABALOS”,  xogaranse  a 

6 partidas de 10 minutos por xogador.    
 

*O sistema de xogo será o “Suizo”, (sistema habitual para torneos, no que cada participante vai sendo 

emparellado en cada rolda con aqueles contrincantes que leven os mesmos puntos que él). A organización irá 

enviando ao grupo de Whatsapp a información co emparellamento de cada unha das 6 roldas a disputar. 
 

 * Para os participantes que rematan cos mesmos puntos, os desempates serán os seguintes: 

  1. Bucholz total (suma dos puntos dos 6 adversarios) 

  2. Número de partidas disputadas ante rivais de superior categoría por idades.  

  3. Número de victorias. 

 

 

        Horarios  e  dinámica dos Torneos: 
 

“Torneo  para PEÓNS” (mañá)       (Sub12, Sub10 e Sub8) 
 

Asunto Horario Data 
A organización publicará listado de inscritos no Grupo de Whatsapp  

(Anfitrión do grupo o número  675 080 920  ) 
2 días antes do Torneo, (17 de Decembro)                                           
(última actualización: 9.30 h. do 19 de Decembro) 

17 Decembro 
19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da lista definitiva de inscritos  
(imaxen e pdf) 

10.15 horas 19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da 1ª rolda de partidas (imaxen e pdf) 10.30  19 Decembro 

Recepción no nº 675 080 920  dos resultados da 1ª rolda: mensaxe 

privado do gañador (si tablas, brancas) ao 675080920, ver  ( 3.  3.) 

De 10.30 a 10.50  19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da 2ª rolda de partidas (imaxen e pdf) 11.00 19 Decembro 

Recepción no nº 675 080 920  dos resultados da 2ª rolda: mensaxe 

privado do gañador (si tablas, brancas) ao 675080920, ver  ( 3.  3.) 

De 11.00 a 11.20 19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da 3ª rolda de partidas (imaxen e pdf) 11.30  19 Decembro 

Recepción no nº 675 080 920  dos resultados da 3ª rolda: mensaxe 

privado do gañador (si tablas, brancas) ao 675080920, ver  ( 3.  3.) 

De 11.30 a 11.50  19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da 4ª rolda de partidas (imaxen e pdf) 12.00 19 Decembro 

Recepción no nº 675 080 920  dos resultados da 4ª rolda: mensaxe 

privado do gañador (si tablas, brancas) ao 675080920, ver  ( 3.  3.) 

De 12.00 a 12.20  19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da 5ª rolda de partidas (imaxen e pdf) 12.30 19 Decembro 

Recepción no nº 675 080 920  dos resultados da 5ª rolda: mensaxe 

privado do gañador (si tablas, brancas) ao 675080920, ver  ( 3.  3.) 

De 12.30 a 12.50 19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da 6ª rolda de partidas (imaxen e pdf) 13.00 19 Decembro 

Recepción no nº 675 080 920  dos resultados da 6ª rolda: mensaxe 

privado do gañador (si tablas, brancas) ao 675080920, ver  ( 3.  3.) 

De 13.00 a 13.20 19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da Clasificación final do torneo e 
das diferentes categorías, (Sub12, Sub10 e Sub8) 

13.30 19 Decembro 

TRANSMISIÓN EN DIRECTO:   Sorteo de regalos en directo por 
https://www.facebook.com/clubexadrezourense/ 
(tamén se enviará link co video do sorteo a todos os participantes) 

21.15  19 Decembro 

   

Recollida do  “TROFEO + VALE”  dos  5 PRIMEIROS  de cada categoría 
 

De 10.00 a 14.00  e  de  16.00 a 18.00 en AiXIÑA 
(Ourense). R / Recaredo Paz,  nº 1  - 32005 

Do 21 Decembro 
ata  8 Xaneiro 

Recollida dos Trofeos de participación  para  TODOS os participantes 
 

De 10.30 a 14.00  e  de  16.30 a 20.00 en  
“Tenda Artesá  AiXIÑA” (Praza Maior  nº 12 - 32005) 

Do 21 Decembro 
ata  8 Xaneiro 

Recollida dos regalos dos afortunados nos SORTEOS 
(Incluida a GRAN CESTA DE NADAL) 

De 10.00 a 14.00  e  de  16.00 a 18.00 en AiXIÑA 
(Ourense). R / Recaredo Paz,  nº 1  - 32005 

Do 21 Decembro 
ata  8 Xaneiro 
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“Torneo  CABALOS” (tarde)           (Sénior, Sub16 e Sub14) 
 

 

 

 

Asunto Horario Data 
A organización publica listado de inscritos no Grupo de Whatsapp  

(Anfitrión do grupo o número 659 189 680  ) 
2 días antes do Torneo, (17 de Decembro)                                           
(última actualización: 17.00 h. do 19 de Decembro) 

17 Decembro 
19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da lista definitiva de inscritos 
(imaxen e pdf) 

17.45 horas 19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da 1ª rolda de partidas (imaxen e pdf) 18.00  19 Decembro 

Recepción no nº 659 189 680  dos resultados da 1ª rolda: mensaxe 

privado do gañador (si tablas, brancas) ao 659189680, ver  ( 3.  3.) 

De 18.00 a 18.20 19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da 2ª rolda de partidas (imaxen e pdf) 18.30 19 Decembro 

Recepción no nº 659 189 680  dos resultados da 2ª rolda: mensaxe 

privado do gañador (si tablas, brancas) ao 659189680, ver  ( 3.  3.) 

De 18.30 a 18.50 19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da 3ª rolda de partidas (imaxen e pdf) 19.00 19 Decembro 

Recepción no nº 659 189 680  dos resultados da 3ª rolda: mensaxe 

privado do gañador (si tablas, brancas) ao 659189680, ver  ( 3.  3.) 

De 19.00 a 19.20 19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da 4ª rolda de partidas (imaxen e pdf) 19.30 19 Decembro 
Recepción no nº 659 189 680  dos resultados da 1ª rolda: mensaxe 

privado do gañador (si tablas, brancas) ao 659189680, ver  ( 3.  3.) 

De 19.30 a 19.50 19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da 5ª rolda de partidas (imaxen e pdf) 20.00 19 Decembro 

Recepción no nº 659 189 680  dos resultados da 1ª rolda: mensaxe 

privado do gañador (si tablas, brancas) ao 659189680, ver  ( 3.  3.) 

De 20.00 a 20.20 19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da 6ª rolda de partidas (imaxen e pdf) 20.30 19 Decembro 

Recepción no nº 659 189 680  dos resultados da 1ª rolda: mensaxe 

privado do gañador (si tablas, brancas) ao 659189680, ver  ( 3.  3.) 

De 20.30 a 20.50 19 Decembro 

Publicación no Grupo de Whatsapp da Clasificación final do torneo e 
das diferentes categorías, (Senior, Sub16 e Sub14) 

21.00 19 Decembro 

TRANSMISIÓN EN DIRECTO:   Sorteo de regalos en directo por 
https://www.facebook.com/clubexadrezourense/ 
(tamén se enviará link co video do sorteo a todos os participantes) 

21.15  19 Decembro 

   

Recollida do  “TROFEO + VALE”  dos  5 PRIMEIROS  de cada categoría 
 

De 10.00 a 14.00  e  de  16.00 a 18.00 en AiXIÑA 
(Ourense). R / Recaredo Paz,  nº 1  - 32005 

 Do 21 Decembro     
ata  8 Xaneiro 

Recollida dos Trofeos de participación  para  TODOS os participantes 
 

De 10.30 a 14.00  e  de  16.30 a 20.00 en  
“Tenda Artesá  AiXIÑA” (Praza Maior  nº 12 - 32005) 

 Do 21 Decembro       
ata  8 Xaneiro 

Recollida dos regalos dos afortunados nos SORTEOS 
(Incluida a GRAN CESTA DE NADAL) 

De 10.00 a 14.00  e  de  16.00 a 18.00 en AiXIÑA 
(Ourense). R / Recaredo Paz,  nº 1  - 32005 

 Do 21 Decembro   
ata  8 Xaneiro 
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6.  INSCRICIÓNS E SUPERVISIÓN ARBITRAL ONLINE 

 

      Forma,  prazos, importe e datos necesarios para á inscrición  
 

 

       *Cada xadrecista que desexe participar enviará  ao  email   traxerxadrez@hotmail.com   os seguintes datos: 

1.  Nome e apelidos + número de teléfono  (que se usará para o grupo de Whatsapp  ) 

2. “Nome de usuario” en www.lichess.org  + ano de nacemento  

3. Copia do xustificante bancario (captura de pantalla), do ingreso no número de conta de ABANCA:                         

ES47 2080 5485 1130 4010 8441   da  cota/donativo de inscrición, segundo a seguinte táboa: 

Categorías Socios de Club / Escola  

Xadrez Ourense 

Participantes de  

outros Clubs  

Sub8, Sub10, Sub12 3€ 5€ 
Sub14, Sub16 4€ 7€ 

Sénior 5€ 9€ 
                            *familiares e grupos de participantes doutros clubes de Ourense poden realizar ingreso conxunto das cotas. 

 

No Xustificante de ingreso/transferencia, deberá indicarse o beneficiario: (Club Xadrez Ourense) e no cocepto 

indicarase:  as iniciais do participante/s  + a categoría/s,  por exemplo:  “DMG + Sub8” 

          (a inscrición quedará confirmada tras a recepción dos datos e do xustificante  bancario) 

 

4. Coa inscrición cada participante recibirá de REGALO un número (do 000 ao 999) da clásica  RIFA DE 

NADAL de Club Deportivo Xadrez Ourense, para entrar no Sorteo da  “GRAN CESTA DE NADAL 2020”  
 

(Este ano a cesta contén unha gran selección de productos de Nadal + 1 ORDENADOR  PORTÁTIL) 
 

 
               *Máis información sobre a GRAN CESTA DE NADAL no apartado  7. (SORTEOS) 

 

*O Prazo de inscrición queda aberto dende o 8 de Decembro ata o Xoves 17 de Decembro ás 22.00 horas. Ou ata 

completar 150 prazas de inscritos.  

 

 

  Supervisión arbitral do torneo, ¡xogo limpo!         
 

É certo que a plataforma impide as “xogadas ilegais”, pero desde a organización queremos supervisar que o torneo se desenvolva polos cauces da deportividade,   deste 

xeito informamos aos participantes que se pretará especial atención a estos dous factores: 

1. Si un participante realiza (escribe), comentarios ofensivos  ante calquera rival ou membro da organización (polo chat), poderá ser eliminado da proba. Nese 

sentido calquera xogador pode reportar a incidencia ou enviar pantallazo para testemuñar os feitos. Ainda que o equipo arbitral tentará estar atento a estas máis que 

improbables situacións. 
 

2. Existirá especial supervisión arbitral para que ningún dos participantes poida recibir axuda externa, (programas de xadrez, bases de datos, etc).  
 

A organización nombrará un comité composto por: 
Un Gran Mestre do Club Xadrez Ourense   Un FIDE Trainer do Club Xadrez Ourense 

Un Monitor Nacional do Club Xadrez Ourense  Un Árbitro titulado do Club Xadrez Ourense  
                             

Este comité revisará un 10% das partidas disputadas (por sorteo entre todas), e ata un 30% das partidas daqueles xadrecistas que obteñan premio nas diferentes 

categorías, co fin de garantir a máxima deportividade e xogo limpo nesta cada vez máis empregada modalidade de xadrez online. No improbable caso de determinarse 

que algún par -ticipante recibiu axuda externa,  retiraráselle o premio e correranse os correspondentes postos na súa categoría. 
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7.  PREMIOS , OBSEQUIOS E SORTEOS 

 

      Premios de pódium:  (para os 5 primeiros de cada categoría) 
 

30 premios:  Trofeos + premios especiais para os 5 primeiros de cada categoría (6 categorías) 

 
 

Categoría 1º Premio 2º Premio 3º Premio 4º Premio 5º premio 

Sénior Trofeo + Vale 
50 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
30 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
25 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
20 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
10 € material deportivo 

Sub16 Trofeo + Vale 
50 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
30 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
25 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
20 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
10 € material deportivo 

Sub14  Trofeo + Vale 

50 € material deportivo 

Trofeo + Vale 

30 € material deportivo 

Trofeo + Vale 

25 € material deportivo 

Trofeo + Vale 

20 € material deportivo 

Trofeo + Vale 

10 € material deportivo 

 

Categoría 1º Premio 2º Premio 3º Premio 4º Premio 5º premio 

Sub12 Trofeo + Vale 
50 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
30 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
25 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
20 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
10 € material deportivo 

Sub10 Trofeo + Vale 
50 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
30 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
25 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
20 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
10 € material deportivo 

Sub8  Trofeo + Vale 
50 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
30 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
25 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
20 € material deportivo 

Trofeo + Vale 
10 € material deportivo 

 

 

 

      Premios para todos os participantes   

Trofeo de participación para todos os participantes (*para os postos 6º e seguintes de cada categoría) 

 
(mármol negro e madeira) 
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     Sorteo de 20 Regalos entre todos os participantes.   
 

 

1  Gran Cesta de Nadal 2020 (Slección de Productos navideños +  PC PORTÁTIL)

  
 

Información:  Cando se realice a inscrición  no torneo, cada participante recibirá unha “rifa-papeleta dixital” (por 

imaxen de whatsapp e con un código QR),  con un número, xenerado ao azar, entre o  nº 000  e o  nº 999. 

Resultará gañador deste premio aquel que teña a rifa-papeleta co número que coincida coas  tres últimas  cifras 

do premio  “GORDO”  da lotería de Nadal, (sorteo que se celebrará o 22 de Decembro de 2020). 

*** 
Nota de Club Xadrez Ourense:  como cada ano,  existen ata 1000 rifas-papeletas para aqueles que desexen aumentar as súas 

posibilidades no sorteo, con un prezo de 3€ por papeleta. (para adquirir máis rifas-papeletas, contactar ao 655 996 806 ou por email a 

traxerxadrez@hotmail.com) 

* * * 
TRANSMISIÓN EN DIRECTO:   Sorteo de regalos en directo 

 
Horario Data 

https://www.facebook.com/clubexadrezourense/ 
(tamén se enviará link co video do sorteo a todos os participantes) 

21.15 19 Decembro 

 

Auriculares Bluetooth con micro integrado                                       

  3   Prendas “C.D.X. Ourense” (Div. de Honra 2021), asinadas por G.M. Iván Salgado    

10  Balóns de fútbol                                                       

5   Vales de Material Deportivo de 20 €                                    

        

ORGANIZA                                            
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