
17. Obert Vila de Santpedor 2019

· 1. Dia i hora de joc: DIUMENGE 08 de SETEMBRE de 2019,confirmació i pagament
8:30,inici campionat 09:30

· 2. Local de joc: Sala Cal LLovet,C/Roger de Flor, adaptat per a persones amb discapacitat
sica

· 3. Rondes: Hi hauran 8 rondes a Sistema Suiss, els aparellaments es realitzaran amb
Swiss Manager i no s'admetran reclamacions al respecte, excepte que l'àrbrite ho
consideri necessari.

· 4. Ritme de joc: 10 minuts + 5 segons per jugada.
· 5. Grup i Elo: Grup únic. Vàlid per Elo FIDE ràpid i Elo català ràpid.
· 6. Ranquing: El Rànquing serà realitzat primer per Elo FIDE ràpid i després per Elo català

ràpid, en cas de no tenir Elo FIDE ràpid, sú litzarà l'Elo Fide.
· 7. Categoria del torneig: inclcòs al Circuit Català d'Oberts Internacionals.
· 8. Entrega de premis: El lliurament dels premis serà el mateix dia, aproximadament a les

14:00h. És obligatori recollir el premi personalment amb el DNI o per persona delegada
(amb autorització signada i fotocòpia del DNI) en aquest acte, en cas contrari s’entén
que es renuncia al premi.

· 9. INSCRIPCIONS: fins al dia 07 de setembre a les 22:00 h, per correu electrònic:
escacssantpedor@gmail.com
albertsanfeliu@hotmail.com
sergi931@hotmail.com
o als telèfons: Josep Mascaró 938 321 177
Ramon Bo foll 670 559 141
O a la Web del club: clubescacssantpedor.cat
PREUS:
General 15€
Sub16 10€

Es pot fer el pagament en metàl·lic el mateix dia abans de començar o per transferència
bancària al no de compte ES79-0182-3521-1902-0162-2714.

· 10. Jugadors eliminats: Els jugadors no presentats en la primera ronda seran eliminats.
També suposa l'eliminació del torneig qualsevol comparexença no jus ficada.

· 11. Temps d'espera: El temps per presentar-se devant del tauler serà a caiguda de
bandera.

· 12. Mòbils: Està prohibit per a tothom l'ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre
disposi u de comunicació al recinte de joc i en qualsevol altre zona designada per



l'àrbitre, excepte que es disposi de la seva autorització. A aquell jugador que li soni el
telèfon mòbil perdrà la par da.

· 13. Comitè: No hi haurà comitè d'Apel.lació, per no entorpir el bon funcionament del
torneig, les decisions arbitrals seran inapel.lables durant el torneig, a la sala de joc hi
haurà a disposició un imprès oficial de reclamacions on es podrà fer la corresponent per
escrits als òrgans corresponents de la Federació Catalana d'Escacs. El club disposa
d'assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil.

· 14. Desempats: Els empats en la classificació final es resoldran de la manera següent: l.-
Fix:Resultat par cular, el 2n, 3er i 4at. sistema es sortejarà al acabar la darrera ronda.2.-
Performance recursiva.3.- Performance. 4.-Mitja d’elo dels oponents(menys els dos
pitjors).

· 15. Director del torneig: Josep Mascaró Cornet.
· 16. Equip arbitral: L'arbritre principal serà el Al Manel Navarro Pérez.
· 17. L'organització es reserva el dret a modificar aquestes bases.
· 18. Normes de par cipació: La par cipació en aquest Torneig implica l'acceptació

d'aquestes bases, la interpretació de les quals correspon al director del torneig. Tot el
que no es gui previst en aquest reglament, es resoldrà aplicant, en ordre que
s'enuncien, els reglaments de la FCDE, la FIDE o la FEDA.

· 19. Restriccions local de joc: Prohibit fumar en el local de joc. Per aplicació de la
reglamentació general de compe cions es prohibeix, tant a jugadors com a espectadors,
tenir el mòbil encès(o altres disposi us electrònics de comunicació) mentre hi hagi
alguna par da sense acabar. Per evitar incidents, durant les par des es prohibeix deixar
begudes i menjar mentre s'està jugant davant el tauler. L'incompliment d'aquesta
norma va por suposar des de la pèrdua de la par da fins a l'expulsió del torneig, sense
dret a cap mena d'indemntzació.

· Queden exempts del pagament d’inscripció aquells jugadors invitats per l’organització
jugadors de més de 2350 ELO FIDE).

Premios

Classificació general
1 400 EUR + trofeu
2 250 EUR + trofeu
3 150 EUR + trofeu
4 100 EUR
5 80 EUR
6 70 EUR
7 60 EUR
8 50 EUR

Classificació per trams



Trams Talls ELO
Tram A 2250-2400 FIDE
Tram B 2100-2249 FIDE
Tram C 1950-2099 FIDE
Tram D 1800-1949 FIDE
Tram E 1650-1799 FIDE
Tram F Fins a 1649 FIDE

Premis per Trams 50€
Franges edat
Millor sub12 Trofeu
Millor sub16 Trofeu
Millor Veterà Trofeu
Millor infan l local Trofeu

A Tots els premis podran estar subjectes a retenció fiscal segons la legislació vigent. Els
premis no seràn acumulables.Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà: Pel
reglament del Circuit Català.Pel reglament de la FIDE i de la Federació Catalana d'escacs.
Mes informació:www.escacs.cat/circuit/

Al finalitzar el lliurament de premis es sortejaran 3 premis de consolacio entre els
par cipants que no hagin ob ngut premis en matal.lic i que es guin presents a la sala de
joc.

Es obligatori recollir el premi personalment amb el DNI o persona delegada(amb
autorizació signada i fotocòpia del DNI) en aquest acte, en cas contrari s'entén que es
renuncia al premi.

Inscripcions

· Fins al dia 7 de Setembre a les 22:00.
· Per correu electrònic:
· escacssantpedor@gmail.com
· albertsanfeliu@hotmail.com
· sergi931@hotmail.com
· Als telèfons:
· Josep Mascaró 938 321 177
· Ramon Bo foll 670 559 141
· Online
· PREUS:



·   General 15€

·   Sub16 10€

Es pot fer el pagament en metal.lic, el mateix dia abans de començar o per transferència
bancària al nº de compte   IBAN: ES79-0182-3521-1902-0162-2714

Queden exempts del pagament d'inscripció aquells jugadors invitats per
l'organització(jugadors de més de 2350 ELO FIDE).

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.


