
XLIII. DONOSTIA HIRIA NAZIO ARTEKO XAKE IRIKIA 

TXAPELKETAREN OINARRIAK 
Datak: 2023ko apirilaren 1etik 8ra 

Tokia: Donostia-San Sebastian udaletxeko udalbatza aretoan, Ijenta kalea 1 

Sistema: 9 txanda suitzar erara 

Izen ematea: 

• Orokorra: 45€ (aurtengo denboraldian Gipuzkoako Xake 
Federakuntzako , aurrerantzean GXF, lizentzia eguneratua 
dutenentzako 35€) 

• Sub-18:35€ (aurtengo denboraldian GXF-ko lizentzia eguneratua 
dutenentzako 25€) 

• GM, MI, GMF, MIF edo +2300 elo FIDE: dohainik 

Oradintzeko kontua: jokalariaren izen abizenak azal arazi 

IBAN: ES18 2095 5001 0110 6504 3167 

SWIFT: BASKES2BXXX 

Izen ematearen azken eguna: 2023ko martxoaren 31ª arratsaldeko 17:00 

Antolakuntzak 141 izen emate baino gehiago ez onartzearen eskumena bereganatzen 
du. 

Onarpen eskubidea gordeta 

Maisu kopuru mugatu batentzat baldintzak egon daitezke. Interesatuak 
arbitrosopen@fgajedrez.org emailean eskatu beharko du. 

Elo eta norma: elo FIDE, FEDA eta FVArako baliogarria izango da. Baita ere jokalari 
eta epaileek normak bereganatzeko. 

Ohar garrantzitsua: Txapelketan izena eman duten  parte hartzileek baimena ematen 
dute datu pertsonalak argitaratzeko antolatzaileek egokitzat jotzen dituzten 
bitartekoetan txapelketaren publizitatea,informazioa eta zabalkundea lortzeko 
(jokalarien zerrendak,partidak,emaitzak, saolkapenak, argazkiak,...) komunikabiseetan, 
paperean, radiofonikoetan, telebistakoetan interneten. 

 

 

 

 



SARIAK 

Sailkapen nagusia: 

Lehena: 1400€+garaikurra+Txapela 

Bigarrena: 900€+garaikurra 

Hirugarrena: 600€+garaikurra 

Laugarrena:500€ 

Bostgarrena: 400€ 

Seigarrena:300€ 

Zazpigarrena: 250€ 

Zortzigarrena:200€ 

Bederatzigarrena:150€ 

Hamargarrena: 100€ 

Elo FIDE 2100 baino gutxiago 

Lehena:200€ 

Bigarrena:150€ 

Hirugarrena: 100€ 

Gipuzkoarra 

Lehena:200€ 

Bigarrena: 150€ 

Hirugarrena: 100€ 

Femeninoa 

Lehena: 200€ 

Lehen neska gipuzkoarra:100€ 

• Gipuzkoartzat hartuko da eguneratua duen GXF lizentzia eta ohiko bizilekua 
Gipuzkoan dueña. 

• Metalikoetan emandako sariak ezin dira metatu; jokalari batek bat baino 
gehiago lortzen badu, zenbateko handiena emango zaio; zenbateko berekoak 
badira orden .honetan emango zaio: sailkapen nagusia, elo FIDE 2100 baino 
gutxiago, gipuzkoarra, femeninoa 



• Ondoen sailkaturik dagoen gipuzkoarrarentzat eta elo FIDE 2100 baino 
gutxiago duenaretzat garikurra egongo da; elo FIDErik ez duenarentzat azken 
hau aukeratuko du. 

Antolatzen du: GIPUZKOAKO XAKE FEDERAKUNTZA (www.fgajedrez.org) 

Jokoaren egutegia: 

Lehenengo txanda: apirilak 1 17:00an 

Bigarren txanda: apirilak 2 goizeko 10:00an 

Hirugarren txanda: apirila 2 17:00an 

Laugarren txanda: apirilak 3 17:00an 

Bostgarren txanda: apirilak 4 17:00an 

Seigarren txanda: apirlak 5 17:00an 

Zazpigarren txanda: apirilak 6 17:00 

Zortzigarren txanda: apirilak 7 17:00 

Bederatzigarren txanda: apirilak 8 goizeko 10:00 

Itxiera: apirilak 8 azken txanda amaitu ondoren (14:30 inguru) 

Arau osagarriak: 

1. FIDE-k onartutako programa informatiko baten bitartez egingo dira 
parekatzeak- 

2. FEDA araudiaren arabera, espainiar jokalariak txapelketa jokatzeko federazio-
lizentzia indarrean izan beharko dute eta atzerriko jokalariek FIDE kodea izan 
beharko dute txapelketa hasi aurretik 

3. Txanda hasierako ordua baino 60 minutu geroago taula aurrean ez den 
jokalariak partida galtzea dakar 

4. Bi ez agertzeak, arrazoituak izan edo ez, txapelketa bertan behera uztea ekarriko du. 
Epailearen esko egongo da lehen txandara agertzen ez de jokalaria kanporatzea. Ez da 
ez-agertzetzat hartuko jokalariak epaileari txanda argitaratu baino lehen jakina 
azrazten duenean. 

5. Jokalariek eskura izango dute 0.5 puntuko balioa duten hiru atseden edo bye. 
Aipatutako bye erabili iznago ditu beti ere epileari erabili nahi dituen aurreko txanda 
amaitu aurretik jakin arazten bazaizkio. Epaileak epe motzago onartu ezean, 24 ordu 
baino lehenagotik adierazi beharko da lehenengo txndan bye erabili ahal izateko. 
Txapelketako azkeneko bi txandetarako ezin izango dira bye hauek erabili. 
Antolakuntzak gonbidatutako maisuek ezin izango dute bye hauek erabili, 
antolakuntzak baimena eman ezean. 

6. Epaile nagusiaren erabakiak ezezta ezinak izango dira 
7. 2023ko apirilaren 1eko 13:00tan argitraratuko dira lehen txandaren 

parekatzeak.Hurrengo txandetan  behar besteko aurrerapenaz jakinaraziko dira. 



8. Joko aretoan ezdira analisiak onartuko, partida amaitu ondoren aparteko areto 
bateanegin ahal izango da. Horretarako Analisi Aretoa erabiliko da non ezingo diren 
eraman txapelketarako dauden jokuak eta erlojuak. 

9. Erabat debekatua dago teléfono mugikorrak edo epaileak onartzen ez duen beste 
edozein komunikazio-bide elektroniko eramatea. Gailu honek zarata ateratzen badu 
jolalariak partida galduko du. Edozein soinu jotzen dela ulertuko da, dei, mezu, alarma 
edo beste edozein soinu, gailuaren bibrazioa barne- 

10. Epaile-taldeaz, antolaketaz eta partidak jokoan dituztenjokalariez kanpoko persona 
orok joko eremua utzi egin beharko du epaileek hala eskatzen dutenean, bere lana 
errateko. 

11. Parte hartzaileek baimena epaile bati eskatu beharko diote, baldin eta, justifikatutako 
arrazaoi batengatik, joko aretotik alde egin nahi badute beren partidak irauten duten 
bitartean. Jokalariek debekatuta dute analisi-aretora sartzea, uneko partidak egiten ari 
diren bitartean. 

12. Sailkatzeko eta sariak lortzeko puntuekiko berdinketa hausteko sistem hauek erabiliko 
dira, zerrendatzen diren hurrenkera berdinean:  

1. BUCHOLZ emaitza txarrena kenduta 
2. BUCHOLZ osoa 
3. Progresiboa berdinketa guztiekin (azken 

ondorioak) 
4. Garaipen kopurua 
5. Zozketa 

BUCHOLZ kalkulatzeko, jokatu gabeko partidaren kasuan, 
Swiss Manager-eko menuko “aurkari birtuala” deritzon 
aplikatuko da. 

13.Elo FIDErik gabeko jokalariak ere 2100 FIDEtik beherako elo 
sarietarako hautagai dira. 

14.FIDEko “Xake Arauak” aplikatuko dira. 

15.Desadostasunik izanez gero, espainieraz idatzitako oinarriak 
aplikatu ahal izango dira. 

 16.Txapelketan parte hartzeak oinarri hauek et aplika daitezkeen 
ginerako araudiak onartu eta betetzea dakar. 

 

 


