


6. IRT Masdenverge Terres de l´Ebre 2017

BASES DEL TORNEIG

VI IRT D´ESCACS
Masdenverge Terres de l´Ebre Sub 2200 (ELO FIDE)

(Vàlid per ELO: FIDE, FEDA i CATALÀ)
30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2017

Organitza:
L'organització està a càrrec del CE Masdenverge i  de BLITZ, amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Masdenverge.

Reglament:
1. El torneig es disputarà els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2017.
2. Serà vàlid per a elo FIDE, FEDA i elo FCE.
3. Les partides seran a un ritme de 60 minuts + 30 segons per jugada.
4. El local de joc estarà situat en el Pavelló poliesportiu municipal (Masdenverge)
5. L'àrbitre principal del torneig serà Raúl García Boix.
6. El torneig es disputarà a un total de 7 rondes sistemàticament Suís, amb un màxim
de 128 participants per rigorós orde d'inscripció.
7. Només podran jugar jugadors amb un elo FIDE inferior a 2200 punts. Els jugadors
espanyols han de tindre llicència FEDA i FIDE. Els jugadors estrangers han de tindre codi
FIDE i llicència en vigor.
8. Les bases seran ampliades en la sala de joc, amb la normativa dels mòbils i altres
dispositius.
9. Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en
els diferents mitjans de comunicació que l'organització considere oportuns per a la
necessària difusió de l'esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants,
partides, retransmissions, etc.) .
NOTA: Si una partida s'allargara en excés, superant l'hora prevista per a l'inici de la
següent ronda, l'àrbitre principal podrà segons el seu criteri, emparellar amb el resultat
provisional de taules, a l'efecte de que els altres participants puguen jugar la ronda
següent. Quedaran ajornades les partides dels jugadors que estiguen jugant la ronda
anterior i una vegada finalitzada, s'unixen a la ronda.

Descansos:
Es concedixen 2 byes (descansos de mig punt) optatius per jugador, excepte per a les
dos últimes rondes avisant abans de transcorreguda 1h de la ronda en joc si és per a la
ronda següent.
Per  a  byes  en  primera  ronda  es  podran  demanar  exclusivament  per  e-  mail
a:jesusgeronamaura@gmail.com, fins al dia: 29 de juny. Per a assegurar el control dels byes
només es consideraran assignats si el sol·licitant rep resposta confirmant el bye. Una
vegada començat el torneig, no s'admeten byes per e-mail. S'han de comunicar a
l'àrbitre en la mateixa sala de joc. Assegure's de que l'àrbitre anota la sol·licitud en el
full de byes.



Horari de joc:
1. Ronda Divendres 30 de juny 16:00h
2. Ronda Divendres 30 de juny 19:30h
3. Ronda Dissabte 1 de juliol 10:00h
4. Ronda Dissabte 1 de juliol 16:00h
5. Ronda Dissabte 1 de juliol 19:30h
6. Ronda Domingo 2 de juliol 10:00h
7. Ronda Domingo 2 de juliol 15:00h

Desempats:
Bucholtz FIDE menys pitjor (Brasiler)
Bucholtz FIDE total
Sonnen
Resultat particular
Sorteig
(S'aplicaran els ajustos FIDE oponent virtual per a partides no jugades)
Les decisions arbitrals són inapel·lables.

Retards:
S'establix un temps per a assistir a la partida de 30 minuts en cada ronda, superat este
temps es perd la partida.

La incompareixença en 1 partida AMB justificació o sense suposa l'eliminació del torneig.

El  torneig  es  regirà  per  les  presents  Bases,  les  Lleis  dels  escacs  i  per  l'actual
reglamentació de la FIDE, normes a què queden subjectes tots els participants durant el
desenrotllament de la competició. L'incompliment d'alguna d'estes Bases pot ocasionar
la pèrdua de la partida i inclús l'expulsió del torneig.

L'organització del torneig es reserva el dret d'admissió.

Clausura  i  entrega de trofeus:  a  las18:30 hores  del  dia  2  de juliol,  berenar  popular
després de l'entrega de premis.

Director del torneig: Josep María Aloma

INSCRIPCIONS

1. La quota d'inscripció serà de 25 euros
2. Data límit dijous 29 de juny. L'ingrés s'efectuarà en el compte de BBVA: ES62 0182
4475 4002 0001 6180, titular Club d'escacs Masdenverge, indicant nom i cognoms. Una
vegada efectuat l'ingrés s'ha d'enviar un e-mail a: Jesús Gerona (BLITZ) a la
direcció: jesusgeronamaura@gmail.com o cridar al 667410433, i còpia a Josep



María Aloma: cemasdenverge@yahoo.es, telèfon 661918470 del CE Masdenverge,
indicant el nom complet, localitat, data de naixement, DNI i en cas de posseir elo: FIDE,
FEDA, CATALÀ. L'organització publicarà en la web oficial del torneig llesta de tots els
jugadors correctament inscrits una vegada comprovat el pagament de la inscripció.
No es considerarà cap inscripció fins que s'haja formalitzat el pagament de la quota.
3. Qualsevol dubte cridar Josep María Aloma: 661918470

PREMIS

Generals:
1r Classificat 400 EUR + Trofeu
2n Classificat 200 EUR +Trofeo
3r Classificat 100 EUR + Trofeu

Especials:
1r Classificat local 50 EUR + Trofeu
1a Classificada femení 50 EUR + Trofeu

Per trams d'ELO FIDE:

1r Classificat 2100-2001 50EUR
1r Classificat 2000-1901 50EUR
1r Classificat 1900-1801 50EUR
1r Classificat 1800 o menys 50EUR

Per edats:
Sub - 10
1r Classificat Trofeu
2n Classificat Trofeu
Sub - 12
1r Classificat Trofeu
2n Classificat Trofeu
Sub - 14
1r Classificat Trofeu
2n Classificat Trofeu
Sub -16
1r Classificat Trofeu
2n Classificat Trofeu
Sub – 18
1r Classificat 50 EUR + Trofeu

Veterans + 55 anys
1r Classificat 50EUR +Trofeu

Els premis no seran, en cap cas, acumulables.
Als jugadors que obtinguen diversos premis en funció de la seua classificació en les
diferents categories, se'ls adjudicarà el premi de major valor econòmic.


