
Vè Llampec Obert Festes Majors 2011  

L'HOSPITALET DE L'INFANT  

BASES 

1)  ORGANITZA .-  Club d'Escacs l'Hospitalet de l'Infant.  

2) JUGADORS PARTICIPANTS  .- Obert a tots els jugadors. 

3) SISTEMA DE JOC  .- Suís a 6 rondes. 

4) RITME DE JOC .- 5 minuts per jugador i a caiguda de bandera. 

5) DIA DE JOC .-  el 13 d'agost  

6) HORARI DE JOC .- a les  6 hores de  la tarda 

7) LlOC de JOC.- La plaça de Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant. 

8) RESULTATS .- Els jugadors que guanyin la partida i el de negres si han fet taules 
seran responsables de donar el resultat a la Taula de l’àrbitre 

9) SISTEMES DE DESEMPATS .- 

1.- Bucholz brasiler  
2.- Bucholz total  
2.- Progressiu  
4.- Bucholz Mitjà 5.- Número de victòries 
6.- Sorteig 
    Els tres primers de desempat es sortejaran  un cop finalitzada la competició.  
    Pels Bucholz,les partides no jugades computaran com a taules contra ell mateix 

10) INCOMPAREIXENSES .- El/la jugador/a que no assisteixi a una ronda, sens e 
causa justificada  a criteri de l’àrbitre, serà ret irat/da del torneig.  

11) DIRECTOR DE TORNEIG .-  Buenaventura Pèrez Pacheco . 

12) ARBITRE PRINCIPAL.- Enric Monné i Aulès A.I . L es seves decisions seran 
inapel·lables  

     L’AUXILIAR .- serà Francisco Pastor . 

13). Inscripcions:  La inscripció al torneig serà gratuïta, i s’haurà de formalitzar 
enviant correu electrònic a info@escacshospitalet.com abans  del dia 12 
d’agost a les 18:00 h  

14) El lliurament de premis es durà a terme al fina litzar el campionat.  

15). L’organització es reserva el dret d’admissió. 

16). El no previst en aquestes bases es resoldrà d’ acord amb la 
reglamentació de les Lleis dels Escacs i, en genera l, la FCd’E,FEDA i de la 
FIDE, amb les obligatòries adaptacions a les caract erístiques del torneig.  

17). La participació en aquest torneig comporta la total acceptació per 
part dels jugadors d’aquestes bases. 

18). La participació al Torneig implica l’acceptaci ó d’aquestes Bases  

__________________________________________ 

 

 

 



TROFEUS. 

1er, 2on. i 3er. de la classificació General i  

1er., 2on. i 3er., sub 16 (els que optin als premis  hauran d'acreditar l'edad)  

Els trofeus no seran acumulatius.  


