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1- Requisits i local de joc 
El torneig serà homologat per Elo català, es obert a tots els jugadors amb llicència 

federativa i es jugarà al local del Club Tres Peons , carrer Ros de Olano 9 de 

Barcelona.   

2- Inscripcions 

Drets d’incripció: 

 general   12 euros 

 Socis del Tres Peons,   6 euros 

Es pot fer fins el 10 de gener de 2011 a les 20 hores. per correu electrònic a 

trespeons@gmail.com, per telèfon al 638087651 o directament al Club organitzador 

3.-Sistema i Rondes. 

El torneig, es jugarà a 8 rondes  pel sistema suís. A cada ronda els jugadors aparellats 

disputaran dues partides alternant els colors. Pels emparellaments s’utilitzarà l’Elo 

català. 

Els desempats a la classificació final es resoldran pels sistemes  (per aquest ordre) 

Bucholz “ajust Fide jugador virtual”, Butcholz Total i Progressiu; segons els càlculs 

que fa el programa informàtic emprat per fer els aparellaments.  

En tot el no previst en aquest reglament s’aplicarà el reglament de la FIDE per les 

partides d’escacs actius. 

4 . Dia, Horari i Ritme de joc. 

Les partides es disputaran els dimecres de cada setmana del 11 de gener al 29 de 

febrer de 2012. 

La primera partida (de les dues de cada ronda) començarà a les 19 hores. El ritme de 

joc serà de 25 minuts + 5 segons per jugada.  

Un cop finalitzada la primera partida els dos jugadors podran començar de forma 

immediata la segona o amb un interval màxim de 10 minuts, canviant els colors de 

les peces.  

El jugador que a les 19,30 no estigui al seu tauler, perdrà les dues partides de la 

jornada. 

5 - Premis 

Es donaran trofeus als tres primers classificats, i al millor classificat dels trams de 

1900 a 2000, de 1800 fins a 1899 i inferiors a 1800.  

6.- Eliminació de jugadors. 

Els jugadors que, sense avisar prèviament al aparellament, no compareguin a dues 

rondes seran eliminats del torneig.  

7- L’àrbitre del torneig serà el Sr. Daniel Leiro, i el director del torneig el Sr. Joan 

Franquet 

8- El torneig quedarà suspès quan  motius de força major impedissin el seu 

desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 40 jugadors, en aquests 

casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets 

cobrats. 

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