V LLAMPEC D’ESCACS A L’HOSPITALET DE L’INFANT 2018
MEMORIAL PERE COROMINAS
Bases del torneig

1. Club d’escacs l’Hospitalet de l’Infant organitza aquest campionat amb la
col·laboració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de l’Infant i la Federació Catalana
d’Escacs.
2. Dia de joc: dissabte 18 d’agost de 2018, de 16:30h a 20:30h a la Plaça de
Catalunya. (Si plou, es farà al local de Hifrensa)
3. Ritme de joc: 5 minuts + 3 seg. d’increment per jugada. S’aplicarà la normativa
del Art. B4 (A4) de les Lleis dels Escacs de la Fide.
4. Rondes: 8 rondes pel Sistema Suïs. Els aparellaments es realitzaran
informàticament.
5. Grups: Grup únic. NO VÀLID PER ELO.
6. Rànquing: Segons elo Ràpid Català. El jugador sense elo català, se li assignarà
un elo de 1699 si son majors de 16 anys i de 1599 si tenen 16 anys o menys.
7. Jugadors retirats: A la primera incompareixença no justificada el jugador serà
eliminat. L’absència a dues rondes comporta la retirada del torneig.
8. Temps d’espera: A caiguda de bandera.
9. Inscripcions:
Termini fins al dia 17 d’agost a les 21:00 hores a través de:
· Formulari web a www.escacshospitalet.com
NOTA: Els inscrits podran verificar la seva inscripció en l’enllaç de chess-results que es
posarà a la web.
✓
✓
✓

Pot participar tothom, sigui o no jugador federat.
Inscripció gratuïta per a tots els jugadors.
Places limitades a un màxim de 80 jugadors.

10. Director del torneig: Jose Pescador Jimenes
11. Equip arbitral: Àrbitre principal serà Josep Maria Camell. Les seves decisions
seran inapel·lables.
12. Desempats:
Buchholz total amb aplicarà l’ajust FIDE de jugador virtual.
Buchholz mitjà amb aplicarà l’ajust FIDE de jugador virtual.
Resultat particular.
Progressiu fins les darreres conseqüències.
Sorteig

13. Resultats: El jugador que guanyi, o el de negres ( en el cas de taules), serà el
responsable de comunicar el resultat de la partida a l’àrbitre.
14. Premis:
El lliurament dels premis es farà al finalitzar el campionat. Els premis s’han de recollir
personalment i no seran acumulables. Premis locals són per a jugadors del club
organitzador.
Classificació General
1º Trofeu + Pernil
2º Trofeu
3º Trofeu

Classificació per trams
Trams
Talls ELO
Tram A 1950-2099
Tram B 1800-1949
Tram C 1650-1799
Tram D Fins a 1649

1º
Trofeu
Trofeu
Trofeu
Trofeu

Franges d’edat
Trofeu + Joc d’escacs DGT BOX
Millor sub10 (nascuts el 2008 o post.)
Trofeu + Joc d’escacs DGT BOX
Millor sub12 (nascuts 2006 i 2007)
Trofeu + Ocachess
Millor sub14 (nascuts 2004 i 2005)
Trofeu + Ocachess
Millor local jove
Trofeu
Millor local

o
o
o

Medalles per a tots els joves inscrits.
Sorteig d’un pernil entre tots els participants. Si la persona seleccionada no
està present es tornarà a fer el sorteig.
Refrigeri després de l’entrega de premis per a tots els participants.

15. Més informació a: www.escacshospitalet.com
16. Mòbils: Hauran d’estar apagats; a aquell jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà
la partida.
17. L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases.
18. Els participants autoritzen la publicació de les seves dades personals i fotografies
en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per la
difusió de l’esdeveniment.
19. Normes de participació: La participació en aquest torneig implica l’acceptació
d’aquestes bases, la interpretació de les quals correspon al director del torneig. Tot el
que no estigui previst en aquest reglament, es resoldrà aplicant, en l’ordre que
s’enuncien, els reglaments de la FCDE i la FIDE.
20. Amb la col·laboració de:
Club d’Escacs l’Hospitalet de l’Infant
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Federació Catalana d’Escacs (delegació de Tarragona)

