
OBERT ESCACS BAIX TER IRT SUB 2200 2018

El torneig és obert a tots els/les jugadors/es amb llicència federativa en vigor per a l’any
2018 que no superin els 2200 d’elo FIDE a l’inici del torneig. És vàlid per a elo FIDE i
FCE.
Les bases del torneig són les següents:

LOCAL

El torneig es jugarà a l’Hotel Panorama, situat a l’Avinguda de Grècia, núm. 5 de L’Estartit
(Torroella de Montgrí, Baix Empordà).

SISTEMA I RITME DE JOC

El torneig es disputarà en un grup únic pel sistema suís a 6 rondes. Per a
l’elaboració del rànquing inicial, es tindrà en compte l’Elo Català. Els emparellaments es
faran pel programa informàtic Swiss-Manager.

El ritme de joc serà de 60 minuts + 30 segons d’increment per jugada per a cada
jugador. No es permetrà l’avançament de cap partida.

Els Bye seran de zero punts. Se'n podran demanar un màxim de dos.

DIES I HORARI DE JOC del 1 i 2 de setembre de 2018

Els horaris de les sis rondes serà el següent:

Dia Data Hora
Acreditació Dissabte 1 setembre 09:30
Ronda 1 Dissabte 1 setembre 10:00
Ronda 2 Dissabte 1 setembre 15:00
Ronda 3 Dissabte 1 setembre 18:00
Ronda 4 Diumenge 2 setembre 09:00



Ronda 5 Diumenge 2 setembre 12:00
Ronda 6 Diumenge 2 setembre 16:00
Cloenda Diumenge 2 setembre 19:00

El jugador que arribi passats 30 minuts perdrà la partida per incompareixença.

Al finalitzar les rondes 2 i 5 es deixaran 15 minuts per poder començar la següent ronda si
no s’han acabat amb el temps previst.

DESEMPATS

1) Pel sistema Bucholz menys el més fluix (aplicant ajustament FIDE).
2) Pel sistema Bucholz total (aplicant ajustament FIDE).
3) Pel sistema progressiu acumulat.
4) Pel resultat particular dels escaquistes empatats.
5) Per sorteig.

Els tres primers desempats es sotejaran un cop acabat el torneig.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es podran fer per telèfon al 620196558 (Carles Vilà) o pel correu
electrònic info@clubescacsmontgri.com, fins el Dijous 30 agost de 2018 a las 21:00 h.

Preu: 20 euros general, 15 euros els menors de 14 anys i jubilats.
L'ingrés s'ha de fer al compte bancari ES40 0081 0197 6800 0136 6839 indicant nom i
cognoms i club, o a l’inici del torneig. Hi ha un descompte de 5 euros si es fa abans del dia
15 d’agost de 2018.

COMITÈ ORGANITZADOR

Director del torneig: Carles Ortiz Farré

El Comitè estarà format pel director i dos jugadors/es que seran escollits abans de
començar la primera ronda.

PREMIS

General:
1r classificat: trofeu + 100 euros
2n classificat: trofeu + 50 euros
3r classificat: trofeu + 30 euros
Trofeu pel primer de 3 Trams que es determinaran a l’inici de la primera ronda.



Trofeu pel millor Sub12 i Sub10.

Cloenda i entrega de premis: al finalitzar la darrera ronda, aproximadament a les
19:00 del dia 2 de setembre.

ALTRES

No es permet fumar a la sala de joc. Els jugadors es comprometen a dur la deguda
vestimenta i a tenir un comportament correcte i esportiu.

No es permetrà l’entrada a la sala de joc de telèfons mòbils llevat que estiguin apagats i
es mantinguin així durant tota la partida. El jugador autoritzarà a l’equip arbitral a
comprovar que el telèfon està apagat en cas de tenir algun dubte.

Els participants autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents
mitjans de comunicació que l'organització consideri oportuns per a la necessària difusió de
l'esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, retransmissions,
etc...).

Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit fins a una hora després d’acabada
la ronda al Comitè d'Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i dos jugadors/es
escollits/des durant la primera ronda entre els/les participants. Les decisions d'aquest
Comitè seran definitives i inapel·lables.

En cas que no s’arribessin els 25 inscrits mínims perquè el torneig tingui validesa per a
ser computable per a la Federació Catalana d’Escacs, l’organització es veurà forçada a
suspendre el torneig.

L'organització es reserva el dret de permetre alguna modificació d'aquestes bases per tal
de millorar el desenvolupament del torneig.

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa vigent
de la FCE i FIDE per a torneigs oberts i les lleis dels escacs de la FIDE. La participació en
el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

CONTACTES

Telèfon i whatsapp: 620196558
E-mail: info@clubescacsmontgri.com

Web: http://www.clubescacsmontgri.com


