
XVIIIé OBERT D'ESCACS DE SANTA 
MARGARIDA DE MONTBUI

BASES DEL TORNEIG

1. El torneig és obert a tots els jugadors amb llicència federativa actualitzada 
per la F.C.E.

2. El torneig serà vàlid per ELO Català i ELO FIDE.
3. L’ELO assignat al jugador serà per aquest ordre: FIDE, Català. Els jugadors 

que no tinguin FIDE, se’ls assignarà l’ELO català.
4. El torneig es jugarà pel sistema suís a 8 rondes.
5. Els emparellaments es faran de forma informatitzada per el programa ...
6. El torneig serà homologat per la F.C.E.
7. El ritme de joc serà d’una hora i mitja fi ns a caiguda de bandera (finish) 

amb increment de 30 segons per jugada.
8. Aquell jugador que no compareixi durant dues rondes serà eliminat 

automàticament.
9. Els empats en la classifi cació fi nal es resoldran de la següent manera:

a) Bucholz-1
b) Bucholz-medio
c) Bocholz

10. L’àrbitre principal serà el senyor Gabino Expósito.
11. Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la 

normativa de la F.C.E i, en general, la de la F.I.D.E.
12. Si comença la partida i falta un jugador, aquest tindrà una hora per 

presentar-se, si passada aquesta hora no s’ha presentat perdrà la partida.
13. No es podrà entrar menjar a la sala de joc.
14. La participació en aquest torneig implica l’acceptació de totes aquestes 

normes.

CALENDARI

Octubre: 1, 8, 15, 22, 29.
Novembre: 5, 12, 19.
Horari: 21 h.
Local de joc: Ateneu Cultural i Recreatiu c/ Anselm Clavé, 3
El lliurament de premis es farà el divendres 26 de novembre, després d’una sessió de 
partides ràpides.
Caldrà la presència dels jugadors premiats i/o persones delegades.

INSCRIPCIONS:
per telèfon:

93 805 07 75 Pasqual Rosich
93 803 22 01 Jordi Montiel

per e-mail:
info@escacsmontbui.com

posant el nom i cognoms, codi FCE, ELO, club i telèfon de contacte.
per la web:

www.escacsmontbui.com
omplint el formulari d’inscripció



Data límit d’inscripció: 29 de setembre
Drets d’inscripció: 15€
Els jugadors amb ELO Català superior a 2200 i els menors de 16 anys inscripció 
gratuïta.
Les inscripcions s’abonaran obligatòriament abans o durant la primera sessió de joc.

PREMIS

1er. Classificat 350€ i trofeu
2on. Classificat 200€ i trofeu
3er. Classificat 100€ i trofeu
4rt. Classificat 60€

1er. Classificat ELO (1850-1999) 75€ i trofeu
2on. Classificat ELO (1850-1999) 50€ i trofeu

1er. Classificat ELO (fins 1849) 75€ i trofeu
2on. Classificat ELO (fins 1849) 50€ i trofeu

1er. Classificat sub-16 Trofeu
1er. Classificat +65 anys Trofeu
1er. Classificat Local Trofeu

• La classificació serà per ELO FIDE, i a falta d’aquest s’aplicarà l’ELO Català.
• Els premis no seran acumulatius.
• L’import dels premis s’entregarà per rigorós ordre de classificació. No seran 
divisibles.
• Els premis no lliurats en la data prevista es consideraran perduts, si no es comunica
la no assistència amb antelació.

Per a més informació podeu consultar la web:

www.escacsmontbui.com

http://www.escacsmontbui.com/

