II OPEN LOS MOLINOS
SUB1600 e SUB2200
VALDEPEÑAS, 25 e 26 de JULHO de 2020
BASES
Dois campeonatos serão realizados paralelamente nas modalidades SUB1600 e
SUB2200. Todos os jogadores devem ter uma licença federativa para participar deste
torneio. Se ainda não estiver disponível, eles poderão processá-lo juntamente com o
registro. Os jogadores que não estão na lista federada da Federação Espanhola de Xadrez
não podem se registrar. Isso não afeta jogadores de outros países.
Para a modalidade SUB1600, jogadores com ELO menor que 1600 ou sem ELO
FIDE podem participar.
Para a modalidade SUB2200, jogadores com ELO menor que 2200 e maior ou igual
a 1500. Da mesma forma, jogadores que credenciam uma ELO “virtual” maior ou igual a
1500 podem participar dessa modalidade, ou seja, com o cálculo do torneio disputado no
mês de julho e que será contado na lista a seguir da ELO FIDE corresponder ou exceder o
valor estabelecido.
Jogadores sem ELO FIDE ou menor que 1600, mas com ELO FEDA acima de 1800
serão considerados jogadores “na fase de reativação” e, portanto, só poderão participar da
modalidade SUB2200.
Para isso, a lista de classificação da FIDE e da FEDA para julho de 2020 será
considerada.
O torneio é válido para ELO FIDE e FEDA. O árbitro principal enviará o relatório
oficial do torneio para a FIDE e a FEDA.
O aplicativo FIDE ID será processado para jogadores que não o possuem.
Jogadores não credenciados antes das 09:40 de 25 de julho não serão
correspondidos na primeira rodada, mesmo que tenham pago a taxa de inscrição.

Prêmios de Modalidade SUB1600:
1º 250 €, Troféu y Lote
2º 200 € e Lote
3º 150 € e Lote
4º 100 € e Lote
5º 50 € e Lote
6º 30 € e Lote
7º 20 € e Lote

1º Sub16 Troféu
1º Sub14 Troféu
1º Sub12 Troféu
1º Sub10 Troféu
1º Sub08 Troféu
1º Clube: 100 €

1º Veterano +65 30 €, Troféu e Lote
1º Veterano +50 30 €, Troféu e Lote
Jogador Deslocado 30 € e Lote
Prêmios de Modalidade SUB2200:
1º 250 €, Troféu y Lote
2º 200 € e Lote
3º 150 € e Lote
4º 100 € e Lote
5º 50 € e Lote
6º 30 € e Lote
7º 20 € e Lote

1º Veterano +65 30 €, Troféu e Lote
1º Veterano +50 30 €, Troféu e Lote
Jogador Deslocado 30 € e Lote
1º Clube: 100 €

O jogador deslocado será considerado o jogador que vem da cidade mais remota de
Valdepeñas, para isso será confirmado de acordo com as distâncias oferecidas pelo Google
Maps App para o itinerário mais curto (Cidade de Origem – Valdepeñas, sem levar em
conta o endereço exato de o alojamento). Você deve apresentar seu ID ou outro documento
que indique o endereço do player. Se houver mais de um jogador daquela localidade ou a
mesma distância, o prêmio será concedido àquele que se qualificar melhor na competição.
A categoria Veterano +65 será composta por todos os jogadores com 65 anos ou
mais, ou seja, nascidos em 1955 ou anos anteriores e a categoria Veterano +50 será
composta por todos os jogadores com 50 anos ou mais e menos de 65 anos, nascidos entre
1955 e 1970.
As categorias de idade “Subs” são faixas etárias fechadas, ou seja, sum Sub08 opta
pela categoria Sub08, mas não Sub10, como exemplo.
Para fazer a classificação da categoria Clube, serão contabilizados os pontos dos 4
melhores jogadores do mesmo clube em cada modalidade. Em caso empate, ele usará a
soma dos playoffs de cada jogador, aplicando a mesma ordem das classificações
individuais.
Os lotes serão compostos por produtos típicos da La Mancha.
Os prêmios serão entregues em estrita ordem de classificação. Se um jogador tiver
direito a um prêmio em dinheiro em várias categorias, aquele com o maior valor será
atribuído. Se o valor dos prêmios for igual, será entregue nesta ordem: Geral, Veteranos,
Idades e Deslocados. Os prêmios não são cumulativos.
Todos os jogadores Sub10 e Sub08 receberão um presente.

Inscrições:
Geral 20 €. + Taxa COVID = 25 €
Lealdade 15 €. (Jogadores que participaram da edição anterior) + Taxa COVID = 20 €
Parceiros Los Molinos 10 €. (Taxa COVID assumida pelo Clube)
É estabelecida uma taxa COVID de 5 € para lidar com a implementação de
medidas de higiene e segurança estabelecidas pelas autoridades competentes. A referida
taxa cobre: o fornecimento de máscaras cirúrgicas, gel hidro alcoólico, material de limpeza
e desinfecção, controle médico, ... e é obrigatório para todos os participantes. O Los
Molinos Club assume o custo dessa taxa para os jogadores do próprio clube.
Para evitar multidões, o lanche no meio da manhã é suspenso.
O formulário de inscrição deve ser enviado para os e-mails:
ajedrezvaldepenas@gmail.com y davitxing@hotmail.com
Indicando Nome e Sobrenome, Data de Nascimento, Cidade, Clube e ELO
FIDE e/ou FEDA.
O prazo de inscrição é adiado para 20 de julho às 22:00. Para receber os
questionários médicos do Gerente Médico antes da Competição.
A taxa de inscrição deve ser paga pelo banco:

BANKIA

ES19 2038 3301 8560 0029 3470

Indicando o nome e sobrenome do jogador.
A possibilidade de efetuar o pagamento da inscrição no momento do
credenciamento é suspensa, a fim de evitar multidões e garantir que todos os participantes
enviem e entreguem o questionário médico ao Gerente Médico antes da Competição.
Capacidade Máxima: 128 jogadores Modalidade Sub1600 e 64 jogadores
Modalidade Sub2200.
Qualquer inscrição paga será devolvida se o jogador não fizer parte da
competição por qualquer motivo.
Local do jogo:
Foi feita uma mudança no local de jogo, para ter uma capacidade que permita
manter as distâncias de segurança estabelecidas no Protocolo da Competição. Além de
poder diferenciar o circuito de entrada e saída do gabinete. O novo local será:
Esteban Lopez Vega Fair Hall, Avenida do Vinho, Valdepeñas (Espanha)

Dias de jogo, horário e sistema de jogo: 25 - 26 de julho de 2020.
Modalidade SUB1600: Suíço às 7 rodadas a 30' + 30'' por jogada
Credenciamento e Controle Acesso: sábado 25 08:30 h – 09:40 h
1ª rodada: sábado 25 de julho 10:00 h – 12:00 h
2ª rodada: sábado 25 de julho 12:00 h – 14:00 h
Intervalo para almoço: 14:00 h – 16:30 h
3ª rodada: sábado 25 de julho 16:30 h – 18:30 h
4ª rodada: sábado 25 de julho 18:30 h – 20:30 h
Controle Acesso: domingo 26 08:30 h – 10:00 h
5ª rodada: domingo 26 de julho 10:00 h – 12:00 h
6ª rodada: domingo 26 de julho 12:00 h – 14:00 h
Intervalo para almoço: 14:00 h – 16:30 h
7ª rodada: domingo 26 de julho 16:30 h – 18:30 h
Modalidade SUB2200: Suíço às 6 rodadas a 60' + 30'' por jogada
Credenciamento e Controle Acesso: sábado 25 08:30 h – 09:40 h
1ª rodada: sábado 25 de julho 10:00 h – 13:00 h
Intervalo para almoço: 13:00 h – 15:00 h
2ª rodada: sábado 25 de julho 15:00 h – 18:00 h
3ª rodada: sábado 25 de julho 18:00 h – 21:00 h
Controle Acesso: domingo 26 08:30 h – 09:00 h
4ª rodada: domingo 26 de julho 09:00 h – 12:00 h
5ª rodada: domingo 26 de julho 12:00 h – 15:00 h
Intervalo para almoço: 15:00 h – 16:00 h
6ª rodada: domingo 26 de julho 16:00 h – 19:00 h
Emparelhamentos usando Vega 8 motor JaVaFo (Suíço Holandês).
Se algum jogo durar muito, o árbitro poderá combinar a próxima rodada,
dando resultados parciais ao jogo atual e restaurando o resultado assim que terminar.
Byes
Podem ser solicitados no máximo 2 byes de ½ ponto nas 4 primeiras rodadas.
O jogador que tenha byes deve confirmar a sua presença antes do início da
ronda seguinte à do bye solicitado.
A solicitação de byes deve ser feita por escrito antes do início da primeira
rodada.
Se um jogador estiver ausente em qualquer rodada, ele deve notificar o árbitro
antes do final da rodada anterior para não prosseguir com a partida. Byes não solicitados
antes do início da primeira rodada terão um valor de 0 pontos.
O jogador que está ausente no primeiro turno deve entregar o questionário
médico original assinado juntamente com o protocolo de medidas de higiene antes do
primeiro turno que deseja jogar. O restante dos participantes entregará esta documentação
antes no momento do credenciamento no sábado 25.

Tempo de atraso:
O tempo de atraso é definido em 20 minutos após o árbitro iniciar a rodada. O
jogador que não aparecer no horário estabelecido perderá o jogo devido ao não
comparecimento.
Ausências:
Ausência em 1 jogo sem justificativa significa eliminar o torneio.
Anotação de movimento:
Os movimentos serão pontuados da forma mais clara e legível possível,
anotação algébrica. Lembre-se de que, com esse ritmo de jogo, você não pode parar de
marcar a qualquer momento.
Dispositivos eletrônicos:
Trecho das Leis do Xadrez (Janeiro de 2018)
“11.3.2.1 Durante o jogo, é proibido que um jogador tenha qualquer dispositivo
eletrônico não aprovado especificamente pelo árbitro na sala de jogos.
No entanto, as bases de torneios podem permitir que esses dispositivos sejam
armazenados na bolsa dos jogadores, desde que o dispositivo esteja completamente desligado. Esta bolsa
deve ser colocada no local designado pelo árbitro. Ambos os jogadores estão proibidos de usar esta
bolsa sem a permissão do árbitro.
11.3.2.2 Se estiver claro que um jogador carrega um dispositivo desse tipo dentro
do recinto do jogo, ele perderá o jogo. O adversário vencerá. As regras do torneio podem especificar
uma penalidade diferente e menos séria. ”

O árbitro analisará o que aconteceu em cada caso e tomará a decisão que ele
considerar mais justa.
Desempate:
Os seguintes desempatadores serão aplicados nesta ordem:
1. Bucholz brasileiro: soma das pontuações de seus oponentes, menos a
menor.
2. Bucholz total: soma das pontuações de seus oponentes.
3. Progressivo.
4. Número de jogos vencidos.
5. Resultado particular.
6. Jogo de 5 minutos.

Comitê de Competição:
Diretor do Torneio:
Árbitro Chefe:
Árbitros Adjuntos:
Gerente Médico:

David Cruz García
David Cruz García
Árbitro Nacional
Eles serão publicados em info64.org e chess-results.com
Dr. Manuel Rayo Gutiérrez (Cardilogista)

Comitê de Apelação: (Será publicado assim que o credenciamento seja fechado)
O Comitê de Apelações será comporto pelo Diretor do Torneio e pelos
jogadores. A composição do referido Comitê será notificada antes do início do primeira
ronda
TITULARES:

David Cruz García

Árbitro Nacional

RESERVAS:

Protocolo COVID-19:
A organização desenvolveu um protocolo para a pandemia de COVID-19 sobre
medidas de higiene e segurança a serem implementadas para este evento, seguindo as
recomendações das autoridades sanitárias, esportivas e governamentais.
Os participantes devem ler, entender e aceitar. Devem entregar uma cópia assinada
da última página da mesma no momento do credenciamento e da mesma forma que
deveriam ter enviado por email o questionário médico preventivo que será revisado apenas
pelo Gerente Médico da Competição (envie o questionário ao email do Gerente Médico
que é indicado no Protocolo e no correio recebido do questionário) para determinar sua
avaliação clínica e riscos antes do COVID-19. O original deste documento deve ser
entregue no momento do credenciamento, preenchendo e assinando a seção onde é
indicado que nos últimos dias não houve sintomas. Em outras palavras, o formulário deve
ser entregue por e-mail quase completamente preenchido, exceto esta seção, que será
preenchida e assinada uma segunda vez no sábado, 25 de julho, e entregue ao Gerente
Médico.

Observações:
Tudo o que é indicado no Protocolo COVID-19 para este evento é aplicável.
Um jogador não pode sair da sala de jogo com o jogo em andamento ou estar
ausente do tabuleiro se for apropriado jogar sem a autorização do árbitro.
Nenhuma análise ou reprodução dos jogos na sala principal será permitida.
É proibido fumar na sala de jogos.
Qualquer incidente será resolvido pelo árbitro principal do torneio. Contra a
decisão deste último poderá ser apelado ao Comitê de Apelação do Torneio, cuja decisão
final será final. As reclamações, feitas contra as decisões do Árbitro Chefe, devem ser
enviadas por escrito ao Comitê de Apelações. O mais tardar 30 minutos após o final da
sessão de jogo em que o evento ocorreu devido à reivindicação. O jogador que enviar uma
reclamação ao Comitê de Apelação pagará um depósito de 60 euros, que será devolvido no
caso de a reclamação ter uma resolução favorável ao referido jogador. A decisão deste
Comitê não mudará, de forma alguma, o resultado do jogo.
Pelo que não está previsto nestas regras, este torneio será regido pelos
regulamentos em vigor da FIDE ou da FEDA.
Os participantes autorizam a publicação de seus dados pessoais, bem como
fotos ou vídeos nas diferentes mídias que a organização considerar apropriadas (listagens,
classificações, jogos, etc.).
A organização se reserva o direito de admissão, bem como, se julgar
apropriado, e sempre para melhorar as condições do torneio, fazer quaisquer alterações ou
modificações.
A participação neste torneio implica a aceitação total e sem reservas dessas regras e
protocolo COVID-19 postado para este evento.
Patrocinadores:

Oferta de hotel:
Todos os jogadores e acompanhantes que desejam hospedagem na localidade
gerenciarão diretamente a reserva e o pagamento da acomodação por conta própria. Em
nenhum caso a Organização será responsável ou intermediária.

VALDEPEÑAS
HOSTAL VALDEPEÑAS

HOSTAL POSADA ENTREVIÑAS

AVDA. GREGORIO PRIETO, 53
13300 VALDEPEÑAS
926 322 328 – 608 643 341
www.hostalvaldepenas.com
valdepenas@bossh-hotels.com

AVDA. SEIS DE JUNIO, 139
13300 VALDEPEÑAS
926 347 991
www.posadaentrevinas.com
hostal@posadaentrevinas.com

HOTEL CENTRAL

HOSPEDERIA MUSEO

C/ CAPITAN FILLOL, 4
13300 VALDEPEÑAS
926 313 388
www.hotelcentralval.com
info@hotelcentralval.com

C/ UNIÓN, 102 Esq. C/ ELOY MUÑOZ, 10
13300 VALDEPEÑAS
926 310 795
www.hospederiamuseo.com
hospederia@hospederiamuseoval.es

VERACUZ PLAZA HOTEL & SPA

HOTEL EL HIDALGO

PLAZA VERACRUZ, S/N
13300 VALDEPEÑAS
926 313 000
www.hotelveracruzplaza.com
info@hotelveracruzplaza.com

AUTOVIA N-IV KM 196
13300 VALDEPEÑAS
926 313 088
www.hotelelhidalgo.es
reservas@hotelelhidalgo.es

COMPLEJO LOS DELFINES

HOTEL VISTA ALEGRE

CRTA. CM-412 KM 81,9
13300 VALDEPEÑAS
615 648 911
www.complejolosdelfines.com
reservas@complejolosdelfines.com

AUTOVIA N-IV KM 197
13300 VALDEPEÑAS
926 322 204
www.hotelvistalegre.es
reservas@hotelvistalegre.net

ALOQUE POSADA

HOSTAL LOS CORAZONES

C/ TORRECILLA, 20
13300 VALDEPEÑAS
688 922 071
www.aloqueposada.es

C/ HEROES SEIS DE JUNIO, 22
13300 VALDEPEÑAS
926 320 346 - 626 936 951

MORAL DE CALATRAVA a 19 Km
HOTEL RURAL PALACIO DEL GOBERNADOR
C/VIRGEN DE LA SIERRA, 7
13350 MORAL DE CALATRAVA
926 349 592
www.palaciodelgobernador.com
info@palaciodelgobernador.com

TORRENUEVA a 19 Km
HOTEL LA CAMINERA

CASA RURAL DOÑA ELISA

CAMINO DE ALTAMAR S/N
13740 TORRENUEVA
926 344 733
www.hotellacaminera.com
hotelca@salleshotels.com

C/ GONZALO DE CORDOBA
13740 TORRENUEVA
678 444 573
www.casaruraldonaelisa.com
infodonaelisa@gmail.com

SANTA CRUZ DE MUDELA a 19 Km
HOTEL RESTAURANTE SANTA CRUZ

BALNEARIO CERVANTES

AUTOVIA N-IV KM 217
13730 SANTA CRUZ DE MUDELA
660 40 03 00
www.santacruzhotel.es

CAMINO DE LOS MOLINOS, KM 2
13730 SANTA CRUZ DE MUDELA
926 331 313
www.balneariocervantes.es
reservas@relaistermal.com

HOTEL ECOLOGICO TORAL

HOTEL CASA PALACIO

C/CERVANTES, 44
13730 SANTA CRUZ DE MUDELA
926 342 461 – 639 272 820 – 654 317 406
www.hoteltoral.es
info@hoteltoral.es

C/ Mª DEL ROSARIO LAGUNA, 6
13730 SANTA CRUZ DE MUDELA
926 349 060
www.hotelpalaciosantacruz.com
info@hotelpalaciosantacruz.com

HOTEL RESTAURANTE LA SOMBRA DEL OLIVO
AUTOVIA N-IV, KM 216
13730 SANTA CRUZ DE MUDELA
926 702 933 – 608 776 342 – 608 776 341
www.lasombradelolivo.com

