
 

 

ARABAKO XAKE FEDERAZIOAREN ERREGEETAKO TXAPELKETA 
 

1. 2.200etik ELO beherako jokalarientzat.  
 
2. Datak: 2015eko urtarrilaren 3, 4 eta 5ean 
 
3. Sistema suitzarra, 6 txanda, Swiss Manager programa. 
 
4. Jokatzeko erritmoa: 60’ + 30” jokaldiko, ELO FIDE eta FEDArako balio du. 
 
5. Sari orokorrak:  

1.a: 150  2.a:  100  3.a:  75  4.a:  50            5.a:    50 6.a:    25             
7.a:  25  8.a: 25 
Lehen emakumezkoa: 25 
16 urtetik beherako lehena: 25 
 
Bereziki, 1900 Elotik beherako lehenak, bigarrenak eta hirugarrenak sari osagarriak 
izango dituzte 100, 75 eta 50 €, hurrenez hurren eta xake liburu bat. (Sari orokorretako 
bat izango balute, sariak ezin izango dira metatu; baina horrek ez du esan nahi sarituen 
kopurua handituko denik). 
 

6. Garaikurrak, multzo bakoitzeko lehen hiru sailkatuentzat. 
Izen ematea: 15 euro. Izena emateko kuota Euskadiko Kutxako 3035 0080 94 0800009328 kontu 
korrontean ordainduko da, edo lehen egunean eskura (horrela eginez gero, izena ematerakoan, 
adierazi). 
 
7. Izen ematea falajedrez@gmail.com posta elektronikoan edo 608 170 151 telefonoan. Izena 

emateko azken eguna: urtarrilaren 2a, 14:00ak arte. 
 
8. Jokatzeko ordutegia:  

Lehen txanda: urtarrilaren 3an, 15:30ean 
Bigarren txanda: urtarrilaren 3an, 18:45ean 
Hirugarren txanda: urtarrilaren 4an, 10:00etan 
Laugarren txanda: urtarrilaren 4ean, 16:00etan 
Bosgarren txanda: urtarrilaren 4ean, 19:15ean 
Seigarren txanda: urtarrilaren 5ean, 10:00etan 

 
  9. Amaiera ekitaldia: urtarrilaren 5ean, 13:15ean 

 

10. Itxaroteko gehienezko denbora 30’ izango da. 

 

11. Jokalariek 0,5 puntuko bi bye eska ditzakete lehen lau txandetan; bye horiek lehen txanda bukatu  

baino lehen eskatu behar dira txapelketa osorako. Ondoren ez da bye eskaerarik onartuko. Hurrengo  

txandetan eskatuz gero, eskatzailea ez da parekatuko eta 0 esleituko zaio txanda horretan edo txanda 

horietan. Antolatzaileek eskubidea izango dute bestelako bye emateko salbuespenezko egoeretan. 

Jokatzen ez diren partidak (jokalari bat aurkeztu ez delako, atsedenak, bye-ak) aurkari birtual jokatu izan 

balira bezala hartuko dira. 

 

12. Jokatzeko aretoa: Federazioaren jokatzeko aretoa, Mendizorrotzeko Beti-Jai pilotalekuak, Gasteizen.  

Antolatzaileek jokatzeko aretoz aldatzeko eskubidea dute, hala beharko balitz, eta aldez aurretik 

jakinaraziko da.  

 

 13. Berdinketak ebazteko sistema: 

 1) Bucholz (aldaera brasildarra, B-1 txarrena kenduta) 

 2) Erdiko bucholza (B-2 onena eta txarrena kenduta) 

 3) Progresiboa, azken ondorioetaraino  

 4) Erabateko bucholza 



 

 

Oharra.- Bucholz kalkulatzeko jokatu ez diren partidak honela hartuko dira:  

Berdinketak ebazteko, aurkaria izan ez duen jokalariak aurkari birtual batekin jokatu izan balu bezala 

hartuko da. 

 

14. Antolatzailea: Arabako Xake Federazioa 

 

15. Txapelketako parte hartzaileek baimena ematen dute bere datu pertsonalak argitaratzeko 

antolatzaileek egoki irizten dieten komunikabideetan, txapelketaren berri behar bezala emateko (emaitzen 

zerrendak, sailkapenak, parte hartzaileak, jokoak eta abar) 

 

16. Txapelketan izena emateak berekin dakar araudi hau onartzea.  

 

 

 

BABESLEA: 

 

 

 

 


