
BASES DEL TORNEIG 
 
Organitzador 

1. Federació Catalana d’Escacs conjuntament amb el Secretariat d’Entitats de Sants 
Hostafrancs i la Bordeta, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

2. El torneig puntuarà per al XVIII Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs a les 
categories A especial tant de la general com de trams. Tots els grups seran vàlids per elo 
català (FCE), espanyol (FEDA) i internacional (FIDE). El grup A serà també vàlid per a 
l'obtenció de Normes de Gran Mestre/a, Mestre/a Internacional i Català. 
 

Participants 

3. Podran participar tots els esportistes amb llicència FIDE en vigor. Aquells esportistes amb 
bandera ESP a la FIDE també hauran d’haver tramitat la seva llicència FEDA amb anterioritat. 
 

Local de joc 

4. Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, Carrer de Sants, 79, 08014 Barcelona i locals 
adjacents.  
 
Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la 
Generalitat.  
 
Sala de joc climatitzada. 
 

Dies de joc 

5. Del 19 al 28 d’agost de 2022, ambdós inclosos. 
 

Sistema de joc 

6. Es faran 3 groups 
• Grup A: Obert a tothom. 
• Grup B: Per a ELO FIDE inferior a 1950. 
• Grup C: Per a ELO FIDE inferior a 1650. 

Tots els esportistes poden jugar en el grup A si ho desitgen i compleixen els criteris de llicència. 
Per això, l'interessat en participar en el grup A tenint menys d'elo 1949, ho ha de demanar al 
formulari d'inscripció.  

Per al rànquing es tindrà en compte en primer lloc l'elo FIDE; en cas de no tenir-ne, l'elo FCE; en 
cas de no tenir-ne l’elo FEDA i per últim ordre alfabètic. Tots els altres elo locals o nacionals 
seran convalidats pel Comitè Organitzador. 



En cas de no especificar el grup en la inscripció, la organització els ubicarà en el grup que cregui 
oportú.  

El torneig es disputarà pel Sistema FIDE (Holandès) a deu (10) rondes. 

 

Ritme de joc 

7. El ritme de joc serà de 40 jugades en 90 minuts per esportista amb un increment de 30 
segons per jugada des de la primera, més 30 minuts amb un increment de 30 segons per 
jugada a finish (caiguda de bandera). 
 

Rànquing 

8. El rànquing inicial de cada grup es farà per elo FIDE. En el cas de no tenir-ne es farà servir 
l'elo FCE  i després el FEDA. Es publicarà al web de la FCE i a la sala de joc.   
 

Horari de joc 

9. S’iniciaran totes les rondes a les 16:30 hores, excepte l'ultima ronda, 28 d’agost, que es 
jugarà al matí a les 9:30 hores. La cerimònia de cloenda començarà el dia 28 d’agost a les 
19.30 hores. 
 

Inscripció 

GRUP A 

Inscripció 52 € 

Menors de 16 anys, discapacitats i majors de 65 38 € 
Esportistes amb + de 2350 d’elo FIDE 35 € 

Esportistes amb + de 2450 d’elo FIDE amb invitació GRATUÏT 
 

Descompte de 4€ per pagament abans del 22 de juliol 

 

GRUP B 

Inscripció 42 € 

Menors de 16 anys, discapacitats i majors de 65 35 € 
 

Descompte de 4€ per pagament abans del 22 de juliol 

 

 

 



GRUP C 

Inscripció 42 € 

Menors de 16 anys, discapacitats i majors de 65 35 € 
 

Descompte de 4€ per pagament abans del 22 de juliol 

Els subscriptors de la revista “Peón de rey” tindran u descompte de 10€ sobre el preu 
d’inscripció. Aquest descompte no és acumulable amb el de pagament abans del 22 de juliol. 

• PAS 1: Per fer la inscripció, s’haurà de fer mitjançant el següent FORMULARI 
D’INSCRIPCIÓ 

• PAS 2: El pagament s’haurà de fer a traves de la PLATAFORMA DE PAGAMENT 

La inscripció i el pagament de la mateixa s’haurà de fer abans del dia 17/08/2022 a les 14 hores, 
amb targeta de crèdit a la pàgina web del torneig. Les inscripcions no seran efectives fins que 
consti l’ingrés bancari.  

L’organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.           

L’aforament serà limitat i s’acceptaran els participants per rigorós ordre d’inscripció segons el 
formulari. 

 

Retards 

11. Aquells esportistes que es presentin davant del tauler amb més d’una (1) hora de retard des 
del començament de la ronda, perdran la partida per incompareixença, tret que l’àrbitre 
decideixi una altra cosa. 
 

Descansos 

12. Els descansos (byes), de zero punts, que pot demanar un esportista serà un màxim de tres 
(3), a excepció de les dues darreres rondes, a les que no es podrán demandar byes. Els 
interessats hauran de comunicar-ho a l’àrbitre abans de finalitzar la ronda anterior. 
 
No estan permesos els descansos amb mig punt. 
 

Avaluació 

13. Torneig valid per elo català (FCE), espanyol (FEDA) i internacional (FIDE). 
 

Incompareixença 

14. Els esportistes que no es presenti a la primera ronda sense una causa justificada quedarà 
eliminat del torneig, igualment aquell que no es presenti a dues de seguides o alternes. 
Aquells esportistes que per qualsevol circumstància hagin d'absentar-se d'alguna ronda, ho 
hauran de comunicar als àrbitres durant la ronda anterior. 
 



L’esportista eliminat/retirat perd tots els seus drets. 
 

Desempats 

Una vegada acabada la darrera ronda s’aplicaran els desempats generals, donant lloc a la 
classificació general provisional. Si existeix un empat a punts entre els primers classificats, amb 
un màxim de vuit (8) jugadors del grup A,  s’aplicarà el desempat Match-play. 

 

15. Desempat Match-play 

Consistirà en un sistema eliminatori entre els empatats amb el mateix nombre de punts, de la 
següent manera: 

• Dues (2) partides llampec: 5 minuts + 3 segons per jugada (5’ + 3”), alternant colors. 

En cas d’empat: 

• Armaggedon: Una (1) partida llampec a 6 minuts el jugador de blanques i 5 el jugador 
de negres amb increment de 3 segons per jugada per ambdós jugadors a partir de de la 
jugada 61. En cas de taules, guanyarà el jugador amb les peces negres. El color de cada 
jugador es sortejarà. 
 

Els esportistes discapacitats, podran escollir no jugar els desempats a Match-play, i obtenir el 
premi que tindrien en la classificació, sense aplicar aquest desempat.  

Les partides Match-play dels desempats de la general es jugaran el diumenge 28 d’agost a 
partir de les 17 hores. 

 

16. Desempats generals: 

Tant per als següents classificats del Grup A i la classificació general del grup B i C, com per als 
premis d'edats i de trams d'elo, se seguirà l’ordre d’aplicació dels següents desempats: 

• Buchholz Mitjà 1 [ajust FIDE oponent virtual] 
• Buchholz Total [ajust FIDE oponent virtual] 
• Major nombre de victòries 
• Major nombre de partides jugades amb color negre 
• Mitjana d’ELO dels oponents traient el millor i el pitjor [ajust FIDE] 

 

17. Desempats per equips: 

Si dos clubs empaten a punts sumant les classificacions dels seus quatre millors jugadors, el 
sistema de desempat és el següent: 

• Es sumaran els punts (no la classificació) dels quatre jugadors. El club amb més punts 
guanya el desempat. 

• Si es manté l’empat, el club que tingui el jugador que hagi obtingut més puntuació, 
guanya. 



• En cas que l’empat continuï, es tindrà en compte el segon jugador de cada club que hagi 
fet més punts, després el tercer i finalment el quart. 

• En última instància, si l’empat persistís, aquest sistema de desempat s’aplicaria a la 
ronda anterior i successivament.  

En cas d’empat de tres o més clubs, desempataran primer dos clubs. El guanyador continuarà 
el desempat amb la resta de clubs en disputa.  

 

Direcció 

18. El director del torneig serà el GM Jordi Magem Badals i els sots-director serà el Sr. Àlex 
Sulleva Baiget. 
 

Comitè d'apel·lació 

19. Serà format pel director del torneig o en qui delegui, en qualitat de president, i dos 
esportistes titulats majors d’edat, més dos esportistes reserves. 
 
Les decisions de l’Àrbitre Principal podran ser apel·lades Comitè d'apel·lació per escrit i com 
a màxim 30 minuts després de l’incident. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i 
inapel·lables. 

Existeix un FULL DE RECLAMACIONS 

 

Premis 

20.  Premis en metàl·lic. El total en premis és de 20.020€. Els premis en metàl·lic es lliuraran per 
estricte ordre de classificació.  

Els premis de general i tram no seran acumulables, així doncs aquells esportistes que puguin 
optar a dos premis, rebran el premi de major valor econòmic. En cas de tenir el mateix valor, 
s’emportarà el premi de franja. Els premis de franges d'edat si que es podran acumular amb un 
premi de franja d'ELO o de la general. Per als premis de franges d'edat només es podrà participar 
en la categoria que correspongui segons l'edat. 
 
Per distribuir els esportistes en les categories de franges d'ELO s'aplicarà per la distribució en 
trams la normativa del Circuit català. 
 
El primer elo que s’utilitzarà per a la classificació, serà el FIDE. En el seu defecte, els participants 
amb elo català se’ls tindrà en compte aquest, o l’elo FEDA per a esportistes de la resta de 
federacions territorials estatals sense elo FIDE. Els esportistes que no pertanyen a la FCE i que 
no tinguin elo FIDE o en el seu defecte elo FEDA, no puntuaran per a trams. 
 
Els esportistes opten als premis del grup on han participat, sense cap possibilitat d’optar als 
premis dels altres grups. 
 
Els participants que no juguin la decena ronda perdran tots els drets assolits. 
 
 



 
 

21.  Llistat de premis Group A 

Class General Class Tram -2100 Tram -2250 Tram -2400 

1 5.000,00€ 1 300,00€ 400,00€ 500,00€ 

2 3.000,00€ 2 200,00€ 250,00€ 300,00€ 

3 1.800,00€ 3 100,00€ 150,00€ 200,00€ 

4 1.200,00€     

5 800,00€     

6 600,00€     

7 400,00€     

8 300,00€     

9 280,00€     
10 260,00€     

11 240,00€     

12 220,00€     

13 200,00€     

14 190,00€     

15 170,00€     

16 150,00€     

17 130,00€     

18 120,00€     

19 110,00€     

20 100,00€     
 

22.  Llistat de premis Group B 

Class General Class Tram -1800 

1 500,00€ 1 200,00€ 

2 300,00€ 2 130,00€ 

3 200,00€ 3 70,00€ 

4 100,00€   
 

23.  Llistat de premis Group C 

Class General 

1 350,00€ 

2 250,00€ 

3 150,00€ 

4 100,00€ 



 

 

Els premis estan sotmesos a la retenció d’IRPF legal vigent i es pagaran en metàl·lic al finalitzar 
la cerimònia de cloenda, a excepció dels dos primers del Grup A que els pagarà la F.C.E per 
transferència bancària al número de compte que indiquin els guanyadors del premi. 

 

Per poder cobrar els premis, serà necessari: 

• Presentar el DNI o passaport original a la secretaria del torneig. 
• Omplir i signar el model d'imprès per al pagament de premis.  
• Els dos primers premis del Grup A hauran d’indicar el número de compte bancari on es 

vulgui cobrar el premi. 
 
 

24.  Guardons i trofeus per a les classificacions individuals. 
• Trofeu per als 3 primers classificats de la General de cada grup 
• Trofeu per al campió de cada tram dels grups A i B. 

 

25.  Guardons i trofeus per a la classificació per equips. 
• Trofeu per als 2 primers clubs classificats. 

Opten a aquest premi els clubs que tinguin 4 o més jugadors participant a l’Obert, 
independentment del grup en què juguin. La puntuació del premi per equips s’obtindrà sumant 
la classificació ponderada dels 4 millors jugadors de cada club de la següent manera: 

 
• GRUP A: suma directament la classificació. Així, el 5è classificat dóna 5 punts. 

 
• GRUP B i C: es multiplica per dos la xifra de la classificació. Així, el 5è classificat al B o al 

C dóna 10 punts (2 x 5). 
 

Guanya el club que menys punts faci. Trofeus per els dos primers clubs classificats. 

 

Telefonia 

26. D’acord amb les lleis dels Escacs de la FIDE, els esportistes hauran de tenir els seus telèfons 
mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra 
que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà 
automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un 
soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació 
a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).  

 



Anti-trampes 

27. Durant la partida està prohibit que els esportistes facin ús de notes, fonts d’informació, 
consells, telèfons mòbils, mitjans de comunicació i d’anàlisi o fer-los en un altre tauler 
d’escacs. L’organització ho comunicarà a la FIDE. 
 
Està a disposició dels esportistes un imprès FIDE de reclamació. 

D’acord amb les directrius per la prevenció de trampes de la FIDE, les proves vàlides per 
l’obtenció de normes de jugador requereixen nivells de protecció més alts. En compliment 
d’aquestes directrius aquest torneig serà monitoritzat per l’eina de la FIDE, a la qual s’enviaran 
cada ronda: (a) totes per partides de retransmissió, (b) aquelles que l’organització posi a 
disposició dels jugadors on-line, (c) les partides relacionades amb l’obtenció de normes de 
jugador i (d) un percentatge de partides seleccionades de forma aleatòria de cada grup. 

 

Ètica 

28. Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran 
correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. 
 

Publicitat 

29. La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la 
premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades 
mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al 
formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del 
torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna 
permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses 
col·laboradores de l'esdeveniment. 
 

Disciplina 

30. Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria 
Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs. 
 
En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades pel protocol de la 
Federació Catalana d’Escacs i de les Cotxeres de Sants. 
 

31. En cas de discrepància entre les traduccions, s’aplicarà la versió en català d’aquestes bases. 
 

32. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases. 

 
 

 

 



 

 

 

 

ANNEX: Definició dels desempats 
 
1. Buchholz Total: Suma de les puntuacions de tots els oponents del jugador 

 
2. Buchholz Mitjà 1: Suma de les puntuacions de tots els oponents del jugador, exceptuant la 

puntuació més baixa i més alta dels oponents. 
 

3. Major nombre de victòries: Suma de les partides guanyades (les partides no disputades no 
es tindran en compte)  
 

4. Major nombre de partides jugades amb color negre: Suma de partides jugades amb les 
peces negres (les partides no disputades comptaran com si s’haguessin jugat amb les peces 
de color blanc) 

 
5. Mitjana d’ELO dels oponents treint el millor i el pitjor: és la suma de les valoracions dels 

rivals dels jugadors (ELO FIDE) dividit entre el número de partides jugades, exceptuant els 
jugadors amb el ELO FIDE més alt i el ELO FIDE més baix. En cas que un rival no tingui ELO 
FIDE, s’utilitzarà el ELO FIDE del jugador amb menys valoració del seu grup. 

 
 

ANNEX: Ajust FIDE amb oponent virtual 
 

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.05.F Handling Unplayed 
Games for Calculation of Buchholz – FIDE Handbook]. Aquest es calcula de la següent forma: 

Si un jugador no ha disputat una o més partides, a efectes de desempat es considerarà que a 
totes elles el jugador ha jugat contra un oponent virtual. 

1. Els punts de l’oponent virtual per aquella partida es calcularan com la suma de: 
a. Els punts del jugador al inici de la ronda de la partida no jugada. 
b. El resultat que ha obtingut l’adversari del jugador la partida no jugada. 
c. Mig punt més per cadascuna de les rondes restants. 

 
2. Per els adversaris del jugador, l’oponent virtual tindrà la meitat dels punts possibles. 



TOURNAMENT RULES 
 
Organization 

1. Federació Catalana d’Escacs and the Secretariat d’Entitats de Sants Hostafrancs i la 
Bordeta, with the support of the Barcelona City Council. 
 

2. The tournament will be valid for the XVIII Catalan Circuit (A superior category) both in the 
general and the rating sections standings. All groups will be valid for International and 
Catalan title norms as well as for International (FIDE), National (FEDA) and Catalan (FCE) 
Ratings. 
 

Participants 

3. All players with a valid FIDE license will be able to participate.  
 

Playing hall 

4. The tournament will be held in 79 Sants St, Barcelona (Auditori del Centre Cívic de les 
Cotxeres de Sants) and other halls near of this hall. 
 
The playing hall is adapted for people with physical disabilities according to the regional 
regulations. It is air-conditioned. 
 

Tournament dates 

5. Tournament will be held from 19th August to 28th August 2022, both included. 
 

Tournament groups 

6. There are three groups (“A”, “B” and “C”): 
• Group A: Open to all players, regardless of their rating. 
• Group B: For players up-to-1949 FIDE rating. 
• Group C: For players up-to-1649 FIDE rating. 

Players eligible for different groups are free to choose in which one they want to play. 

In all groups, players will be ranked firstly, according to their FIDE rating, then by their FCE rating, 
after by their FEDA rating and finally by alphabetical order. Other local or national ratings will 
be recognized by organizing committee. 

Players who haven't stated their preference signing up to the tournament will be assigned to the 
most suitable group at the discretion of the organizing committee. 

The event will be a 10-round tournament using the FIDE System (Dutch). 



Time control 

7. The rate of play will be 90 minutes plus 30 seconds per move for the first 40 moves, 
followed by 30 extra minutes, with a 30 second increment per move starting from move 
one. 
 

Initial ranking 

8. In all groups, players will be ranked firstly, according to their FIDE rating, then by their FCE 
rating, then by their FEDA rating and finally by alphabetical order. Other local or national 
ratings will be recognized by organizing committee. 
 

Timetable 

9. Rounds will be played at 16:30h, except for the last round – 28th August at 9:30h. The 
closing ceremony will start 28th August at 19:30h. 
 

Entries 

GROUP A 

General entry fee 52 € 

Under 16, disabled players and over 65 38 € 

Players with more than 2350 FIDE rating 35 € 

Players with more than 2450 FIDE rating with invitation FREE 
 

Early payment discount 4€ (before 22nd July) 

 

GROUP B 

General entry fee 42 € 

Under 16, disabled players and over 65 35 € 
 

Early payment discount 4€ (before 22nd July) 

 

GROUP C 

General entry fee 42 € 

Under 16, disabled players and over 65 35 € 
 

Early payment discount 4€ (before 22nd July) 



Discount of 10€ for all “Peón de rey” subscribers. This discount cannot be accumulated with the 
early payment discount. 

• STEP 1: The registration process must be completed through the REGISTRATION FORM 
• STEP 2: The payment process must be complete thought the PAYMENT PLATFORM 

Both, the registration process and the payment, must be completed before 2022-08-17 14:00, 
using the online form. Registrations will not be final until they are processed by the bank.  

The organization reserves the right to void a registration. 

The capacity of the venue is limited. Participants will be accepted strictly by order of arrival of 
the registration form. 

Forfeits 

11. Any player who arrives at the chessboard more than one (1) hour after the start of the 
session shall lose the game by forfeit. 
 

Byes 

12. A player cannot request more than three byes, except the last two rounds, when a bye will 
be equivalent to forfeit the tournament. Byes for a given round cannot requested after the 
previous round has finished. No half-points byes will be awarded. 
 

Rating evaluation 

13. The tournament will be valid for Catalan (FCE), Spanish (FEDA) and Internacional (FIDE) 
rating. 
 

Absences 

14. Non-justified absence from the first round will result in the expulsion from the tournament, 
as well as non-justified absence during two rounds. Any player unable to play a round shall 
notify the arbiters during the previous round. 
 
Expelled and forfeit players will lose all their rights, including possible prizes. 
 

Tie-break systems 

Once the last round is finished, the provisional standings will be published with the application 
of the General Tie-breaks. In the event of a tie in the top eight (8) positions in the provisional 
general standings of Group A, then Match-play tie-breaks will follow. 

15. Match-play Tie-breaks 

The players tied on the top 8 will play a knock-out playoff consisting of: 

• Two (2) blitz games: 5 minutes + 3 seconds per move (5’ + 3”), alternating colors. 
 



If the tie persists: 

• Armageddon: New drawing of colors and one (1) blitz game with 6 minutes for the 
player with the white pieces and 5 for the player with the black. After the 60th move, 
both players shall receive an increment of 3 seconds for each move from move 61. If 
drawn, the player with the black pieces shall be declared the winner. 
 

Disabled players may choose between taking part in the Match-play Tie-breaks or settling 
for the prize they would receive according to the provisional standings.  
Match-play games will start at 17:00h on Sunday 28th August. 

 

16. General Tie-breaks: 

For the age categories and rating section prizes, as well as the Match-play ranking, the 
following tie-break systems will be used:  

• Median Buchholz 1 [using FIDE Virtual Opponent] 
• Buchholz [using FIDE Virtual Opponent] 
• Greater number of wins 
• Greater number of games played with the black pieces 
• Average rating of opponents discarding the top and bottom [with adjustment]  

 

17. Teams Tie-breaks: 

If two clubs end in a tie when adding the rankings of their four best players, the tie-breaker 
system will be as follows: 

• Adding the points (not the rankings) of all players in each team. The team with higher 
scores wins. 

• If the tie remains, the club that has the player who has higher scores wins. 
• If the tiebreak continues, the club with the second player with the higher scores wins. 

Afterwards the third one and finally the fourth. 
• If the tie persists, the same system of tie-breaking will be used in the previous round, 

and so on. 
 
In case of a tie between three or more clubs, the tie would be broken between two clubs first. 
The winner will compete with the rest until only one club is left. 

 

Tournament directors 

18. El Tournament Director will be GM Jordi Magem Badals and the Deputy Tournament 
Director will be Mr. Àlex Sulleva Baiget. 
 

Appeals Committee 

19. This Committee will consist of the Tournament Director, or its delegate, and titled players 
of legal age, in addition to two reserve players.  



Appeals against the Chief Arbiter's decisions shall be submitted in writing to the Appeals 
Committee no later than 30 minutes after the end of the incident. The Appeals Comitee's 
decisions will be final and unappealable. 

A COMPLAINT FORM will be available to all players. 

 

Prizes 

20.  Chas prizes. The total prize pool is 20,020€. They will awarded based on the final standing. 

Cash prizes won't be split. No player will receive more than one prize, unless it is an age category 
prize, which will be compatible with a general or rating section prize. Players are only eligible for 
the age category prize corresponding to their year of birth. 

Players will be assigned to rating sections following the regulations of the Catalan Circuit 
regarding rating sections. 

FIDE ratings will be used for the final standings. If a player doesn’t have one, Catalan rating shall 
be used, or FEDA ratings for players of other national territorial federations without a FIDE 
rating. Non-FCE players without a valid FIDE rating or without FEDA rating will not score for the 
rating sections. 
 
Players can only win the prizes established for the group they have decided to play in. 
 
Participants who forfeit the last round will lose all their rights. 
 
 

21.  Prizes for Group A 

Class General Class Rating -2100 Rating -2250 Rating -2400 

1 5,000.00€ 1 300.00€ 400.00€ 500.00€ 

2 3,000.00€ 2 200.00€ 250.00€ 300.00€ 

3 1,800.00€ 3 100.00€ 150.00€ 200.00€ 

4 1,200.00€     

5 800.00€     
6 600.00€     

7 400.00€     

8 300.00€     

9 280.00€     

10 260.00€     

11 240.00€     

12 220.00€     

13 200.00€     

14 190.00€     

15 170.00€     

16 150.00€     



17 130.00€     

18 120.00€     

19 110.00€     
20 100.00€     

 

22.  Prizes for Group B 

Class General Class Rating -1800 

1 500.00€ 1 200.00€ 

2 300.00€ 2 130.00€ 

3 200.00€ 3 70.00€ 

4 100.00€   
 

23.  Prizes for Group C 

Class General 

1 350.00€ 

2 250.00€ 

3 150.00€ 

4 100.00€ 
 

Prizes are subject to tax withholding according to Spanish law in force. All prices, except the top-
2 classified in Group A, will be paid in cash after the closing ceremony. The prices to the top-2 
classified players in Group A will be paid by the Catalan Chess Federation by bank transfer instead 
to the account provided by the winners. 

Players must provide the following information to receive their prices: 

• Show a valid ID card or passport when collecting their prices. 
• Fill and sign the receipt form. 
• The top-2 players will have to provide the IBAN information of their bank account. 

 
 

24.  Other prices and trophies (individual) 
• Trophy for the top-3 players on each group. 
• Trophy for the 1st player on each rating section in group A and B. 

 

25.  Other prices and trophies (teams championship) 
• Trophy for the top-2 clubs. 

Only clubs with 4 or more players participating the tournament, regardless the groups/s where 
they play, are allowed to compete for this price. The Team Score will be obtained by summing 
up the classification of the best 4 players of each team. 
 



The team score is the weighted sum of the places in the final standings of any group of the four 
best scores of players belonging to the same club. The team with the lowest sum is the winner. 

• GROUP A: scores the classification directly. For instance, the 5th classified player sums 5 
points. 
 

• GRUPS B and C: the classification scores are multiplied by two. For example, the 5th 
classified player in group B or C will add 10 points to its team (5 x 2). 

 

The two clubs with less points win the award. 

 

Mobile Phones 

D’acord amb les lleis dels Escacs de la FIDE, els jugadors hauran de tenir els seus telèfons mòbils 
i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un 
jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà 
automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un 
soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a 
la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).  

 

Anti-cheating 

26. The use of notes, sources of information, advice, mobile phones, media and / or analysis by 
the players is strictly forbidden during the game round. Using another chess set is also 
forbidden. The organizer will communicate these facts to FIDE.  
 
A FIDE complaint form will be available for the players.  
 

According to the FIDE Anti-Cheating Guidelines, tournaments that offer title norms will require 
increased levels of protection. In compliance with the guidelines this tournament will be 
screened by the FIDE Internet-based Game Screening Tool; specifically we will send: (a) all 
Internet broadcasted games, (b) all other games published online by the organization, (c) all 
norm- related tournament games and (d) a percentage of games randomly selected from all four 
groups.  

 

Ethics 

27. Players will act and behave correctly, both inside and outside the facility, without 
dishonouring the game of chess. 
 

Publicity 

28. La The Catalan Chess Federation (FCE) wants to advertise the event, both in the press and 
on social networks. Therefore, they will publish photos and video images, as well as the 
necessary data for classifications and pairings.  



 
By signing up to the event, players authorize the Federation to publish images of the 
tournament in which they may appear in for advertising purposes.  
 
Permission is also given to other companies that collaborate with the event to post photos, 
videos and minimal data.  
 

Final regulations 

29. Any situation not covered by the present regulations will be governed by the FIDE rating 
regulations, FIDE Tournament rules and the General Regulations of the Catalan Chess 
Federation (FCE).  
 
The hygienic measures described in the Catalan Chess Federation and Cotxeres de Sants 
Health protocols must be observed at all times.  
 

30. In case of discrepancy between translations, the Catalan version of the current rules will 
take precedence. 
 

31. Participation in the tournament implies full acceptance of these rules. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX: Tie-breaks System definitions 
 
1. Buchholz: Sum of the scores of each of the opponents of a player. 

 
2. Median Buchholz 1: Sum of the scores of each of the opponents of a player, discarding the 

highest and the lowest scores of the opponents. 
 

3. The greater number of wins: Sum of the won games (unplayed games shall not be counted)  
 

4. The greater number of games with black: The greater number of games played with the 
black pieces (unplayed games shall be counted as played with the white pieces). 

 
5. Average Rating of Opponents discarding the top and bottom: is the sum of the ratings of 

the opponents of a player (FIDE ELO), divided by the number of games played, discarding 
the best rated and the least rated players. If an opponent does not have a rating, the rating 
of the least rated player in its group will be used. 

 
 

ANNEX: FIDE Virtual Opponent 
 

For tie-break purposes the virtual opponent will be used as a FIDE adjustment [C.05.F Handling 
Unplayed Games for Calculation of Buchholz – FIDE Handbook]. It is calculated as follows: 

For tie-break purposes a player who has no opponent will be considered as having played against 
a virtual opponent who has the same number of points at the beginning of the round and who 
draws in all the following rounds. For the round itself the result by forfeit will be considered as 
a normal result. 

All unplayed games in which players are indirectly involved (results by forfeit of opponents) are 
considered to have been drawn. 

 


