
 

 

37. Open Barberá del Vallés 2014 
 
 
Fechas: 04  al 12 de julio de 2014 
 
Lugar: Barberà del Vallès (Barcelona) 
 
Ritmo de juego: 90'+30" 
 
Organizador: Club d'Escacs Barberà 
 
Director del Torneo: Juan Miranda Mar nez 
 
Árbitro principal: IA Miguel Ramos Vizuete (22232656) 
 
Árbitro Adjunto: FA Jordi Morcillo Ferran (2258196). Auxiliar: Daniel Salvador López (AC) 
 
Los par cipantes 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, par cipantes, 
par das, etc.) 
 
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 
  



 

 

XXXVIIè OPEN Internacional d’Escacs de Barberà 
del Vallès 2014 

 
1) Aquest torneig és obert a tots els jugadors amb llicència federa va. 
2) Local de joc: c/ Torre d’En Gorgs, 40  de Barberà del Vallès. Horari de joc: de 17:00 a 
21:30 h. Espai lliure de fum. 
3) Grup A :Obert a jugadors amb elo FIDE/FEDA. Els jugadors amb menys de 2000 elo FIDE 
renuncien par cipar als trams. 
    Grup B: Obert a jugadors amb elo Català de 1800 a 2099, FIDE/FEDA de 1700 a 1999. 
    Grup C: Obert a jugador amb elo Català inferior  a 1799, FIDE/FEDA inferior a 1699. 
 
a. Un jugador pot sol·licitar par cipar en un grup immediatament superior, si renúncia a 
puntuar en el seu tram. 
b. En el Grup A l'ordre  d'elo que s’u litzarà serà: FIDE/FEDA/FCE. Tots els altres elo locals 
o nacionals seran convalidats pel Comitè Organitzador. 
c. En els grups B i C es ndrà en compte l'elo FCE- Els jugadors sense aquest elo se'ls 
homologarà un elo en funció dels seu elo FIDE/FEDA.  Tots els jugadors amb menys de 
2099 elo FCE o menys de 1999 elo FIDE en cas de no comunicar-ho, seran inclosos en un 
grup per l'organització. 
d. El jugador que par cipi expressament en un grup que no sigui del seu tram, renúncia a 
puntuar pel seu tram. 
e. 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. 
 
GRUP A: vàlid per Normes i elo FIDE/FEDA/FCE; 9 rondes. 
 
GRUP B: vàlid per elo Català FCE; 9 rondes. 
 
GRUP C: vàlid per elo Català FCE; 9 rondes. 
 
5) Els emparellaments es faran mitjançant el so ware “Swiss Manager” i seran oficials a 
par r 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): 
 
· Butcholtz mitjà amb ajust FIDE de jugador virtual. 



 

 

· Butcholtz total amb ajust FIDE de jugador virtual. 
 
Establir com 3er. 4art. i 5è desempat sense sortejar: 
 
· 3er resultat par cular. 
· 4art performance recursiva 
· Sorteig en úl ma instància. 
 
Els premis en metàl·lic no es repar ran entre els empatats. 
 
7) El Comitè Organitzador del Torneig estarà format per la Junta Direc va del Club Escacs 
Barberà, el Director, sots Director, i l'àrbitre del Torneig. El local és federa u durant les 
sessions de joc, actuant com a Director del Torneig, Juan Miranda, sots director Òscar 
Companys, Àrbitre Principal: AI Miguel Ramos, Àrbitre Adjunt: AF Jordi Morcillo, Àrbitre 
Auxiliar: Daniel Salvador. 
 
8) Qualsevol li gi que es presen  serà resolt per l’Àrbitre Principal i en segona instància 
pel Comitè de Compe ció. 
 
9) L’organització es reserva, per mo us raonats, el dret d’admetre o rebutjar una 
inscripció. 
 
10) La norma va sobre els telèfons mòbils serà la pròpia de la FIDE. 
 
11) Imprès de reclamació: a disposició de jugadors i organitzadors. 
 
12) Es donarà perduda per incompareixença la par da a la que el jugador arribi al tauler 
passada una hora des de l’inici de la ronda. 
 
13) Pels jugadors del Grup A no estan permesos els acords de taules sense el consen ment 
de l’Àrbitre Principal fins a haver completat les trenta jugades els dos jugadors i en cas 
d’incompliment, es penalitzarà amb la pèrdua del possible premi. En qualsevol cas l’Àrbitre 
Principal atorgarà aquest consen ment amb caràcter excepcional. 
 
14) Els premis s’han de recollir personalment el dia 12, serà necessària la presentació de 
DNI o NIE. 
 
15) Tot el que no es gui previst en aquest reglament es resoldrà aplicant el de la FIDE per 
a torneigs oberts, el de la Federació Catalana d'Escacs de compe cions individuals, i la 
norma va pròpia del XIè Circuit Català. 
 
16) La par cipació en el torneig suposa, per part del jugador, l'acceptació de les  normes 
esmentades. 
 



 

 

Comitè Organitzador XXXVII OPEN d’Escacs Internacional de “Barberà 2014” 


