
“ZURE OROIMENARI LAGUNDU,
ALZHEIMERRARI XAKE MATEA EMAN”

XAKEKO NAZIOARTEKO
ELKARTASUNEZKO II. TORNEOA

(2017ko uztailaren 1ean eta 2an, Iruñean).

Egunak:

2017ko uztailaren 1ean (larunbata da), arratsaldeko lau eta erdietan hasita.

2017ko uztailaren 2an (igandea da), goizeko 9 eta erdietan hasita.

Tokia:

Nafarroako Unibertsitateko Kiroldegia (Unibertsitate kalea, 2, Iruñea).

Denbora:

10 minutuko partidak izanen dira, gehi 5 segundo jokaldiko. Orotara, 9 partida izanen
dira.

Izen ematea:

Epea 2017ko ekainaren 29ean (arratsaldeko ordu bietan) itxiko da. Osteguna da.

Izena emateko webgune hau dago: “www.jaquematealalzheimer.com”.

Plaza mugatuak dira.

Salneurria:

40  euro.  Familia  osoa  (aitona-amonak,  gurasoak  eta  bilobak)  apuntatuz  gero,
familiako kuota dago: 60 euro.
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2001ean edo ondoren jaiotakoek 25 euro ordaindu behar dute.

Hauxe da kontua:

IBAN:  ES1721002173890200343580.
SWIFT:   CAIXESBBXXX.

Jokatu  gabe  ere  eman  daiteke  dirua,  ongintzarako  torneoa  denez  gero.  Zero
taularako 40 euro eman daitezke edo beste edozein kopuru.

Joko sistema:

Jokalari guztiek multzo bakarra eratuko dute, 2017ko ekaineko FIDE elo klasikoaren 
arabera.

Jokalaria ez agertzea:

Arrazoirik gabe partida jokatzera agertzen ez den jokalaria kanporatua izanen da. 

Ezberdinketak:

1) Jokatutako partidak (aurkaria agertu gabekoak barne).

2) Bucholz (aurkaririk txarrena kenduta).

3) Jokalarien arteko emaitzak.

4) Aurkarien rating-aren batez bestekoa (txarrena kenduta).

5) Irabazitako partidak.

6) Zozketa.

Sariak:

Eloaren arabera 10 maila izanen dira:

- FIDE elorik gabe.

- 1.000-1.599.

2



- 1.600-1.699.

- 1.700-1.799.

- 1.800-1.899.

- 1.900-1.999.

- 2.000-2.099.

- 2.100-2.199.

- 2.200-2.299.

- 2.300tik aurrera.

Maila bakoitzean:

1) 300 euro.

2) 275 euro.

3) 250 euro.

4) 225 euro.

5) 200 euro.

6) 175 euro.

7) 150 euro.

8) 125 euro.

9) 100 euro.

10) 80 euro.

Osotara jende guztiarentzat diruz 100 sari izanen dira: 18.800 euro, atxikipenik gabe.

Torneoko txapeldunak trofeoa jasoko du.
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Eloen araberako maila bakoitzean 10 domina banatuko dira.

Sei domina, gonbidapenak eta diplomak, 8 urtez azpikotik 18 urtez azpikora arteko
2018ko Espainiako Txapelketetarako. Gonbidapenak ostatua eta mantenu osoa barneratzen
ditu.

Sei  domina,  izen ematea eta diplomak 8 urtez azpikotik  18 urtez azpikora arteko
2018ko Espainiako Txapelketetarako.

Parte hartzaile guztientzat opariak izanen dira.

Oparien zozketa ere eginen da. Torneoko sari banaketan egotea beharrezkoa da.

Gonbidapenak  eta  diplomak,  8  urtez  azpikotik  18  urtez  azpikora  arteko  2018ko
Espainiako Txapelketetarako: Sei dira.

2009an edo ondoren jaiotako lehenengoarentzat.

2007an edo 2008an jaiotako lehenengoarentzat.

2005ean edo 2006an jaiotako lehenengoarentzat.

2003an edo 2004an jaiotako lehenengoarentzat.

2001ean edo 2002an jaiotako lehenengoarentzat.

2000n jaiotako lehenengoarentzat.

Izen  emateak  eta  diplomak,  8  urtez  azpikotik  18  urtez  azpikora  arteko  2018ko
Espainiako Txapelketetarako: Sei dira.

2009an  edo  ondoren  jaiotako  lehenengoaren  ondoren  sailkatutako  beste  sexuko
lehenengoarentzat.

2007an  edo  2008an  jaiotako  lehenengoaren  ondoren  sailkatutako  beste  sexuko
lehenengoarentzat.

2005ean  edo  2006an  jaiotako  lehenengoaren  ondoren  sailkatutako  beste  sexuko
lehenengoarentzat.

2003an  edo  2004an  jaiotako  lehenengoaren  ondoren  sailkatutako  beste  sexuko
lehenengoarentzat.

2001ean  edo  2002an  jaiotako  lehenengoaren  ondoren  sailkatutako  beste  sexuko
lehenengoarentzat.

2000n jaiotako lehenengoaren ondoren sailkatutako beste sexuko lehenengoarentzat.

Talde teknikoa:
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Torneoko zuzendaria: Mariano De Pablos Fernandez.

Epaile Nagusia: Miguel Ramos (nazioarteko epailea).

Epaile ondokoa: Jesus Garcia (nazioarteko epailea).

Antolatzaileak:

CIMA Ikerketa  Mediko  Aplikaturako  Zentroa  eta  Nafarroako  Unibertsitateko  Kirol
Elkartea, Nafarroako Klinika Unibertsitarioaren laguntzarekin. Horrexegatik biltzen den diru
guztia Alzheimerraren ikerketan erabiliko da.

2017-05-25.

Iturria: “www.jaquematealalzheimer.com” webgunea.
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