
 

XXXIXè  OPEN  D’ESCACS  DE  BARBERÀ 
CAT “A” INTERNACIONAL’2016 
 
Barberà del Vallès del 4 al 12 de juliol
 
 

Local de joc: c/ Torre d’en Gorgs, nº 40. Amb climatització, (a 100 m estació RENFE) 
Horari de joc: 17:00 a 21:30 h.  
 

Grup A: vàlid Normes i Elo FIDE, FEDA i FCE 9 Rondes 90 min + 30 seg / jugada 
Grup B: vàlid                 Elo FIDE, FEDA i FCE 9 Rondes 90 min + 30 seg / jugada 
Grup C: vàlid                 Elo FIDE, FEDA i FCE 9 Rondes 90 min + 30 seg / jugada 
 

 
 

INSCRIPCIONS: 
Avaluació 

Grup A 
Avaluació FIDE 

Grup B 
Avaluació FIDE 

Grup C 
Avaluació FIDE 

 
Composició grups 

 
Tot elo FIDE 

  
Fins 2099 

 

  
Fins 1799 

 
Sènior 45 € 40 € 35 € 
Preus reduïts per (1) 40 € 35 € 30 € 
Jugadors convidats Gratuïta   

 

1) Menors de 16 anys; nascuts l’any 00 i posteriors. Veterans: nascuts l’any 56 i anteriors,  
Mestres catalans i persones amb discapacitat reconeguda per la FCE. 
Els jugadors podran sol·licitar la seva participació al grup immediatament superior. 
Aquesta opció implica renunciar als premis per trams. 
 

 
 

INSCRIPCIONS 
AMB DESCOMPTE: 
Avaluació 

Grup A 
 

Avaluació FIDE 

Grup B 
 

Avaluació FIDE 

Grup C 
 

Avaluació FIDE 
 
Composició de grups 

 
Tot elo FIDE 

  
Fins 2099 

 

  
Fins 1799 

 
Sènior 39 € 33 € 28 € 
Preus reduïts per (1) 34 € 29 € 23 € 
 
Preus reduïts, per les inscripcions efectuades al següent compte  del BBVA  

ES04-0182-8674 49-0200108406 abans del dia 28 de juny, fer constar el nom i grup. 

Per telèfon o per e-mail també cal comunicar l’inscripció Nom, Cognoms i Grup de joc . 

Caldrà pagar o presentar el resguard d’ingrés el dia 4 16:00 h a 16:45 h. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



RELACIÓ DE PREMIS Premis FIDE Classificació Grup A  Premis  Classificació Grup B 
Campió 1.000 €  Campió 300 € 

2on Classificat 750 €  2on Classificat 200 € 
3er Classificat 500 €  3er Classificat 150 € 

4art Classificat 400 €  4art. Classificat 100 € 
5è Classificat 350 €  5è Classificat 60 € 
6è Classificat 300 €   
7è Classificat 200€  Premis per Tram Grup B 
8è Classificat 180€  Tram D   
9è Classificat 170 €  1er 1800-1949 50 € 

10è Classificat 160 €  2on     1800-1949 40 € 
     

Premis per Trams Grup A  Premis  Classificació Grup C 
Tram A 1er 2250-2400 100 €   Campió 150 € 

 2on 2250-2400 80 €  2on Classificat 100 € 
Tram B 1er 2100-2249 80 €  3er Classificat 70 € 

2on 2100-2249 60 €  4art Classificat 50€ 
   5è Classificat 40€ 

Tram C 1er 1950-2099 60 €  Premis per Tram Grup C 
 2on 1800-1949 40 €  Tram F             

Tram E 1er        Fins 1799 40 €  1er  Fins1649 50 € 
2on Fins 1799 30 €  2on  Fins 1649 40 € 

Premis no acumulables entre Classificació per Grups i per Trams. 
S’aplicaran les retencions vigents. Els premis menors són en concepte de dietes. 
 

Trofeigs     
Campions, Segon i Tercer classificat  Millor femení, veterà i sub-16 
    

XIIIa edició del  Circuit Català Internacional   
Vàlid Torneig Categoria A   Vàlid Trams Categoria  A 
   

 

 

Local de joc a 2 minuts de l’estació RENFE de Barberà (Línia R4) 
A 25 minuts des de l’estació Plaça Catalunya RENFE 

 

Informació general / Inscripcions  
( 936916688 / 937178169 / 629386528 

ajedrezbarbera@hotmail.com  www.ajedreznd.com 

 

L’organització facilita allotjament als jugadors i acompanyants a preus assequibles 
                    

 Hotel gril Campanile  
                               Sector   Baricentro Crtra. N-150 Km 6,7 Barberà del Vallès 

  



Convocatòria i Reglament 
XXXIXè OPEN Internacional d’Escacs de Barberà del Vallès 2016 

 
1) Aquest torneig és obert a tots els jugadors amb llicència federativa. 

 
2) Local de joc: c/ Torre d’En Gorgs, 40  de Barberà del Vallès. Horari de joc: de 17:00 a 21:30 h. 

 
3) Grup A :Obert a tots/es jugadors/es amb llicencia FIDE. 

Grup B: Obert a jugadors/es amb llicencia FIDE i elo fide fins a 2099. 
Grup C: Obert a jugadors/es amb llicencia FIDE i elo fide fins a 1799. 
 

a. Un jugador pot sol·licitar participar en un grup immediatament superior, si renúncia a puntuar en el seu tram. 
b. L'ordre  d'elo que s’utilitzarà serà: FIDE/FEDA/FCE. Tots els altres elo locals o nacionals seran convalidats pel 

Comitè Organitzador. 
c. El jugador que participi expressament en un grup que no sigui del seu tram, renúncia a puntuar pel seu tram. 
d. Ritme de joc:  

- Grup A  90 min + 30 seg. /jugada. 
- Grup B  90 min + 30 seg./ jugada. 
- Grup C  90 min + 30 seg./ jugada. 

 
4) El torneig es jugarà pel sistema suís i en tres grups, del dia 4 al 12 de juliol. 

 
5) Els aparellaments es faran mitjançant el software “Swiss Manager” i seran oficials a partir de les 9:00 hores del dia de 

la ronda. 
 
6) Desempats: els empats a la classificació final seran resolts pels següents sistemes: 

 
S’aplicarà com primer i segon desempat (Sortejar al finalitzar el torneig): 

• Bucholtz mitjà amb ajust FIDE de jugador virtual. 
• Bucholtz total amb ajust FIDE de jugador virtual. 

Establir com 3er. 4art. i 5è desempat sense sortejar: 
• Resultat particular. 
• Performance recursiva 
• Sorteig en última instància. 

Els premis en metàl·lic no es repartiran entre els empatats. 
 

7) El Comitè Organitzador del Torneig estarà format per la Junta Directiva del Club Escacs Barberà, el Director, sots 
Director, i l'àrbitre del Torneig. El local és federatiu durant les sessions de joc, actuant com a Director del Torneig, 
Juan Miranda, sots director Òscar Companys. 

 Àrbitre Principal: AI Miguel Ramos, Àrbitre Adjunt: AC Alexandra Muratet, Àrbitre Auxiliar: AC Daniel Salvador. 
 

8) Qualsevol litigi que es presenti serà resolt per l’Àrbitre Principal i en segona instància pel Comitè de Competició. 
 
9) El pagament de la inscripció s’haurà de fer efectiu abans de la segona  ronda. L’organització es reserva, per motius 

raonats, el dret d’admetre o rebutjar una inscripció. 
 

10) La normativa sobre els telèfons mòbils serà la pròpia de la FIDE.Si sona i/o respon serà la pèrdua del punt; i si 
solament el porta a sobre (apagat i/o encès i es visible, se li advertirà en la primera ocasió,en cas de reincidència se li 
treure el punt excepte que l’àrbitre pugui considerar circumstàncies atenuants, es a dir a criteri.  

 
11) Imprès de reclamació: estarà a disposició de jugadors i organitzadors. 
12) Està prohibit fumar a la sala de joc i en el complex Torre d'en Gorgs, inclòs els cigarrets electrònics. També es 

prohibeix menjar a la sala de joc.  
 

13) Es donarà perduda per incompareixença la partida a la que el jugador arribi al tauler passada una hora des de l’inici 
de la ronda. El jugador tindrà dret a sol·licitar fins un màxim de dos descansos; ho haurà de sol·licitar com a molt tard 
abans de l’acabament de la ronda anterior, per escrit a la taula de control. Aquest descans comptabilitzarà com a 0 
punts.  

 
 



14) Els premis s’han de recollir personalment el dia 12, serà necessària la presentació de DNI o NIE. Els menors d’edat 
han de cobrar els premis als pares o tutors. Per determinar els premis dels Trams es farà servir l'elo FIDE.   
 

15) Tot el que no estigui previst en aquest reglament es resoldrà aplicant el de la FIDE per a torneigs oberts, el de la 
Federació Catalana d'Escacs de competicions individuals, i la normativa pròpia del XIIIè Circuit Català. 

 
16) Els participants al torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en diferents mitjans de comunicació 

que l’organització consideri oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment.  
 

17) La participació en el torneig suposa, per part del jugador, l'acceptació de les  normes esmentades. 
 
 
 

Comitè Organitzador XXXIX OPEN d’Escacs Internacional de “Barberà 2016” 


