24/01/2009 – 21/03/2009

Organitza:
Club Escacs Igualada

Col·labora:

IV OBERT D’IGUALADA I L’ANOIA
Torneig obert per a tots aquells jugadors
amb llicència federativa actualitzada com a
jugadors d’escacs, sense limitació d’Elo.
Vàlid per a Elo FCE, FEDA i FIDE.
Dates: 24/01/2009 – 14/03/2009. 8 rondes.
IV OBERT DE PROMOCIÓ
Torneig obert a tots aquells jugadors que no
gaudeixen de llicència federativa com a
jugadors d’escacs i no l’hagin tinguda en els
darrers 5 anys. Els jugadors fins a 1750
d’Elo podran escollir obert.
Dates: 24/01/2009 – 14/03/2009. 8 rondes.
IV TANCAT MC D’IGUALADA I
L’ANOIA
Es podran inscriure jugadors amb puntuació
Elo adient per a la consecució de norma de
Mestre Català. Vàlid per a Elo FCE, FEDA i
FIDE.
Dates: 24/01/2009 – 21/03/2009. 9 rondes.

CALENDARI
Inici: 24/01/2009
Horaris: Dissabtes a les 16:30 h.
RITME DE JOC
Obert federats i tancat: 90 minuts per a
cada jugador + 30 segons d’increment per
jugada.
Obert promoció: 2 hores a “finish”.
INSCRIPCIONS
Es podran realitzar telefònicament:
93 806 81 01
O bé a través de la direcció de correu
electrònic del Club Escacs Igualada:
escacsigualada@yahoo.es
La data límit és el 16 de gener de 2009.
Federats: 20 €
Promoció: 15 €
Tancat:
20 €
Ràpides: Gratuït
Es podran fer els pagaments al compte de
Caixa Terrassa:
2074.0028.64.0018526179
Cal indicar el nom i cognoms del jugador.

PREMIS
• Obert d’Igualada i l’Anoia:
Primer classificat: 200 € i trofeu
Segon classificat: 150 € i trofeu
Tercer classificat: 100 € i trofeu
1r Elo català de 1850 a 2000: 50 € i trofeu
1r Elo català inferior a 1850: 30 € i trofeu
1r classificat menor de 16 anys: Trofeu
• Obert de promoció:
Primer classificat: Trofeu i obsequi
Segon classificat: Trofeu i obsequi
Tercer classificat: Trofeu i obsequi
1r classificat menor de 10 anys: Trofeu
1r classificat menor de 16 anys: Trofeu
• Tancat:
Primer classificat: 200 € i trofeu

Els premis no seran acumulables i
s’entregaran per estricte ordre de
classificació.
L’entrega de premis tindrà lloc el dia
21/03/2009 després del torneig de ràpides.

II OBERT RÀPIDES IGUALADA
Torneig de partides ràpides obert a totes les
categories i edats.
Data: 21/03/2009

- Els pagaments realitzats fins al 7 de gener
tindran un descompte de 3 euros.
- Descompte addicional de 5 euros per a
menors de 16 anys i també als majors de 65
anys.
- Inscripció gratuïta per als jugadors amb Elo
superior als 2300 punts.

LOCAL DE JOC
Espai Cívic Centre
(antic col·legi Maristes)
C/Trinitat, 12
IGUALADA
Tel: 93 806 81 01

