


42è OBERT INTERNACIONAL D'ESCACS CIUTAT DE BADALONA 
Del 2 al 10 d'agost de 2016 “MEMORIAL MIQUEL CASTELLÀ  I  GILI” 

 
INFORMACIÓ GENERAL 
Organització 
 
L'organització del 42è Open Internacional d'escacs "Ciutat de Badalona" “Memorial 
Miquel Castellà  i  Gili” anirà a càrrec del Club Escacs Sant Josep de Badalona, amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de Badalona, la Generalitat de Catalunya i la Federaciò 
Catalana. 
Podran participar tots aquells jugadors amb llicència federativa en vigor FEDA-FIDE, 
amb bandera FIDE espanyola i elo FIDE. 
Director del Torneig: Manel Triquell. Director Adjunt: Raul Lorente 
 
Àrbitres: IA  Miquel Fernàndez Dìaz, IA Pablo Castilllo i AC Ricard Llerins  

Característiques generals 
 
El torneig forma part del XIII Circuit Català d'Oberts Internacionals, organitzat per la 
Federació Catalana d'Escacs, amb categoria A en la classificació general i categoria A 
superior en la classificació per trams.La normativa del Circuit Català d’escacs es pot 
trobar a la web: http://escacs.cat/index.php/competicio/circuit-catala  

N’Hi haurà dos grups formats per trams d'Elo: 
 
Grup A: A partir de 1950 FIDE, vàlid per elo FCE, FEDA i FIDE  i per normes 
Internacionals.Vàlid per la classificaciò dels trams A; B; C i D del circuit català. 

Grup B: Fins 1949 FIDE, vàlid per elo FCE, FEDA i FIDE.Vàlid per a la classificaciò 
dels trams E i F del circuit català 

Comitè de competició 
 
Qualsevol litigi que es presenti serà resolt, en primera instància, per l'àrbitre principal o 
el director del torneig (exclusivament per temes no reglamentaris) i, en segona instància i 
a petició de l'interessat, pel Comitè de Competició. Aquesta decisió serà definitiva, per 
tal de no paralitzar la marxa del torneig. El Comitè de Competició estarà format pel 
director del torneig, i 3 jugadors, a escollir per tots els jugadors durant la primera ronda. 
Les reclamacions a aquest Comitè hauran de presentar-se per escrit com a màxim 1 hora 
després de finalitzada la ronda objecte de reclamació. 
Es posarà a disposició de tots els jugadors un imprès oficial de la FCdE per a les 
reclamacions, per tal de poder vehicular de forma oficial els problemes que puguin sorgir 
durant la celebració del torneig. 

http://escacs.cat/index.php/competicio/circuit-catala


Estarà prohibit fumar dins de la sala de joc, inclòs cigarretes elèctroniques, anàlegs i/o 
succedanis. 

Normativa general 
 
Aquest torneig es vàlid per al ràting d' Elo català, FIDE i FEDA, així com per l'obtenció 
de títols internacionals i català. 
El jugador que no es presenti davant del tauler abans de passada una hora després de 
l'inici de la sessió de joc perdrà las seva partida per incompareixença. 
Els jugadors que no compareguin a una ronda sense notificar-ho, encara que no siguin 
consecutives, seran eliminats. Aquells/es jugadors/es que per qualsevol circumstància 
hagin d'absentar-se alguna ronda, ho hauran de comunicar als àrbitres durant la ronda 
anterior. Un jugador només podrà constar com a no aparellat dues rondes, la tercera 
suposaria la retirada del torneig. 
A qualsevol jugador que li soni el mòbil durant la partida se li donarà la partida com a 
perduda immediatament, sense possibilitat d'apel·lació. 
Qualsevol punt no inclòs en el present reglament serà resolt per la normativa FCE i, en 
general, la de la FIDE, amb les obligatòries adaptacions a les característiques del torneig.  
La participació en aquest torneig suposa l'acceptació, per part del jugador, d'aquestes 
normes. 
L'organització es reserva el dret d'admissió i de anul.lar qualsevol inscripciò. 
Els participants autoritzen a ser enregistrats i fotografiats amb finalitats informatives i de 
promociò 
 
PROGRAMA DE JOC 
 

El torneig es disputarà mitjançant el sistema suís a 9 rondes (ronda diària, del 2  al 10 
d'agost de 2016). Les partides començaran a les 17.00, exceptuan l’ùltima ronda que 
començarà a las 16.45h 

 

 1 d’agost   22 h  Límit d'inscripció  

Dimarts 2 d'agost  17.00 h  1ª ronda  
Dimecres 3 d'agost  17.00 h 2ª ronda 
Dijous 4 d'agost 17.00 h 3ª ronda 
Divendres 5 d'agost  17.00 h 4ª ronda 
Dissabte 6 d'agost  17.00 h 5ª ronda 
Diumenge 7 d'agost  17.00 h 6ª ronda 
Dilluns 8 d'agost  17.00 h 7ª ronda 
Dimarts 9 d'agost  17.00 h 8ª ronda 



Dimecres 10 d'agost  16.45 h 9ª ronda i 
Lliurament de 

premis 

 SISTEMA DE JOC 
 
El torneig es disputarà mitjançant el sistema suís a 9 rondes.  
 
Control de temps 
 
El ritme serà de 90 minuts més 30 segons d'increment acumulatiiu per cada jugada 
començant des de la primera. 

Sistema de desempat 
 
Al final de la ronda 9 es realitzarà el sorteig de l'ordre dels sistemes de desempats per 
decidir la classificació final entre els següents: 
- Bucholz (-1) amb correccions FIDE 
- Progressiu acumulatiu fins les últimes conseqüències 
- Bucholz mitjà amb correccions FIDE  
Si persisteix l'empat s'aplicarà com a sistema de desempat (i per ordre): 
- El número de victòries 
- Sorteig 
 
PREMIS  
 
GRUP A 
 
1r classificat – 1400  € + pintura del pintor badaloní  Jordi Fernández Vila. 
2n classificat – 650  € + trofeu 
3r classificat – 450  € + trofeu 
4t classificat – 400  € 
5è classificat - 250 €   
6è classificat - 200 €  
7è classificat – 150  €   
8è classificat - 120 €  
9è classificat - 100 €  
10è classificat – 100€ 
 
 PREMIS PER TRAM D’ELO FIDE 
 
Tram A    2250 – 2400  1r classificat - 50 €  

2n classificat - 30 € 
Tram B  2100 – 2249  1r classificat - 50€ 
                        2n classificat - 30€ 



Tram C 1950-  2049   1r classificat - 50€ 
     2n classificat - 30€ 
 
 
Trofeu el millor jugador local, més de 65 anys, jugador menor de 12 anys, menor de 14 
anys i menor de 16 anys (comptant l’edad 01/01/2016)  
 
 
GRUP B 
 
1r classificat - 300 € + trofeu 
2n classificat - 150 € + trofeu 
3r classificat - 120 € + trofeu  
4t classificat -   100 €  
5è classificat -   50€  
6è classificat-   50€ 
 
PREMIS PER TRAM D’ELO FIDE 
 
Tram D   1800-1949    1 classificat -40€   

2n classificat - 25€ 
Tram E   1650-1799  1r classificat - 40 €    

2n classificat - 25€ 
Tram F   Fins 1649     1r classificat - 40€     

2n classificat - 25€  
 
Trofeu el millor jugador local, més de 65 anys, jugador menor de 12 anys, menor de 14 
anys i menor de 16 anys (comptant l’edad 01/01/2016) 
                            
INSCRIPCIONS 

El correu electrònic cesantjosep@gmail.com amb el vostre nom, cognoms, club, elo, codi 
i data de naixement. Rebreu un email de confirmació, en cas contrari torneu a enviar les 
dades.Tambè podeu fer l’inscripciò per whatsapp.  

O per telèfon als números:  
629 776 408 (Sr. Jaume Triquell) 
677 109 802 (Sr. Manel Triquell) 
686 006 407 (Sr. Carlos Ortiz) 
638 417 866  (Mr. Pablo Fernández (English only)) 
 
Termini d'inscripció 01-08-16, a les 22h. 

Quotes d'inscripció 
El pagament es podrà efectuar de dues maneres: 

mailto:cesantjosep@gmail.com


· Abans del 31 de juliol, mitjançant un ingrés al compte de la Caixa de Pensions de 
Barcelona, número ES86- 2100-0186-53-0200476141, indicant nom, cognoms i club. Els 
drets d'inscripció seran: 
Grup A: 35 €   Grup B: 30 €   :      Menors de 16 anys, majors de 65: 
5€ de desconte en qualsevol grup. 
· El primer dia de torneig a la sala de joc. Els drets d'inscripció seran: 
Grup A: 40 €   Grup B: 35 €                       
Els jugadors convidats per l’organitzaciò estaràn exents d’abonar els drets d’inscripciò. 
Estaràn exents d’abonar els dret d’inscripciò als vigents campions d’edats que siguin 
proposats per la Federaciò Catalana. 
Tindràn un desconte de 5€ las persones amb una discapacitat reconeguda per la FCE. 
Es obligatòria l’assistència dels jugadors premiats a l’entrega de premis per recollir el 
premi que li correspongui. Els premis no es reparteixen ni s’acumulen entre els empatats 
a punts. No ès pot acumular un premi de la classificaciò general i un tram. Si a un 
jugador n’hi corresponen dos incompatibles, la direcciò del torneig li assignarà el de més 
valor econòmic i si fossin del mateix valor econòmic la direcciò del torneig li assignarà el 
que cregui convenient. Per determinar els premis dels trams es farà servir l’elo FIDE al 
grup A i al grup B. Tots els premis es pagaran descomptant la retenciò legal vigent. Els 
jugadors que aconsegueixin premi, tindràn que assistir a l’entrega de premis portant el 
DNI, NIE o passaport per recollir el premi. 
  

LOCAL DE JOC: 

CENTRE CÍVIC LA SALUT 
Av. Marquès de Sant Mori s/n. Badalona (Barcelona), al costat de la parada de metro de 
la salut ( Linia 10) 

Amb aire condicionat, i adaptat per a gent amb problemes de mobilitat.  
 



 

 

COM ARRIBAR: 

EN BUS 
B22 (des de Barcelona - Urquinaona),  
4 (des del centre de Badalona) 

EN METRO 
La Salut (Línia 10) 

EN COTXE 
Per l'autopista C31 - sortida Sud (des de Barcelona), sortida Sant Adrià (des de 
Mataró) 



Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la
necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes,
partidas, etc.)

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


