
XXVI Obert Vila de Sant Boi 2014 i Tancat 
Internacional per norma de M.I. 

Memorial Mateu Chalmeta 
 

Bases del Tancat 
 
1. Es jugarà els divendres a la nit a partir de les 21:00 hores. El local de joc serà el 
Casal de Barri Marianao, al Carrer Miquel 2, 08830 Sant Boi de Llobregat. 
 
2. Round Robin de 10 jugadors a una sola volta (9 rondes), començarà el divendres 4 
d’abril  i s’acabarà el dia 13 de juny. Els dies de joc seran: 4, 11 i 25 d’abril; 9, 16, 23 i 
30 de maig; 6 i 13 de juny (no es jugarà el 18 d’abril (setmana santa) ni el 2 de maig 
(pont)). 
 
3. Les partides podran avançar-se, amb el consentiment del director del torneig, l’àrbitre 
principal i els dos jugadors, sempre que hi hagi una causa justificada. 
 
4. El ritme de joc serà de 90 minuts + 30 segons d’increment per jugada. 
 
5. El temps per presentar-se davant del tauler serà 1 hora des de l’hora d’inici previst de 
la ronda. 
 
6. El torneig serà vàlid per elo FIDE, FEDA i Català. Els jugadors han de tenir llicència 
FIDE. 
 
7. Premis: 
Trofeu als 3 primers classificats. 
 El lliurament de premis serà el diumenge 15 de juny a les 19:30 hores (juntament 
amb l’entrega del Memorial Josep Lorente). 
 
8. Els participants seran convidats per l’organització.  
Si algú està interessat en participar ho pot sol·licitar per telèfon (607472697) o per 
correu electrònic: cesantboi@hotmail.com 
 
9. El director del torneig serà el Sr. Josep Chalmeta Torredemer. Els àrbitres seran el Sr. 
Manel Navarro Perez (AI), com a àrbitre principal, i el Sr. Jordi Chalmeta Ugas (AF), 
com a àrbitre adjunt. El Comitè d’apel·lació serà el mateix que el de l’Obert de Sant 
Boi. 
 
10. Desempats: 
Els empats en la classificació final es resoldran de la manera següent: Particular, 
Sonnenborn-Berger, nombre de partides guanyades (sense comptar partides no 
jugades), Koya, nombre de partides jugades amb negres i sorteig. 
 
Nota:  
-Sonnenborn-Berger: És la suma dels punts dels oponents als quals s’ha guanyat més 
la meitat dels punts dels oponents amb els quals s’ha fet taules. 
-Koya: Són els punts aconseguits contra jugadors que han fet, com a mínim, el 50% 
dels punts. 



 
11. Estarà prohibit que estiguin encesos els telèfons mòbils o qualsevol aparell 
electrònic a la sala de joc. Si a un jugador/a li sona el telèfon mòbil o qualsevol altre 
aparell electrònic perdrà la partida d’acord amb les Les lleis dels Escacs i la normativa 
FIDE. 
 
12. Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa FIDE. 
La participació en el torneig suposa l’acceptació d’aquestes bases. 
 


