I TORNEIG D’ESCACS LLAMPEC FESTA MAJOR VILA D’ULLASTRELL
Torneig puntuable pel XV Circuit de Torneigs Llampec de la Catalunya Central
Dimarts, 13 d’agost de 2013, a les 19:15, al Restaurant Cal Taiet
Torneig d’Escacs + Aperitiu!
Activitats paral.leles: Campionat de Parxís per a acompanyants

1. Local de joc
Al Restaurant Cal Taiet, que es troba al bell mig del poble d’Ullastrell, a la travessera que
creua la vila. Ullastrell és un petit municipi del Vallès Occidental situat a l’oest de
Terrassa. S’hi arriba per la carretera Terrassa – Martorell (un cop aneu per aquesta
carretera en direcció Martorell, atents al trencall a mà dreta cap a la carretera
d’Ullastrell). Per prendre la Carretera Terrassa – Martorell, cal prendre la sortida de la C58 Terrassa – Martorell.
2. Sistema de joc
Sistema suís basat en valoració (o holandès) a nou (9) rondes en un únic grup. El rànquing
inicial es farà segons l’ELO català que aparegui en l’última actualització. El ritme de joc
serà de 5 minuts a finish. El programa d’aparellament emprat serà el Swiss Perfect.
3. Dia i horari de joc
El torneig es celebrarà el dimarts 13 d’agost de 2013.
L’horari serà el següent:
19:15 PRESENTACIÓ DE JUGADORS
19:30 PRIMERA RONDA

Les següents rondes començaran un cop acabi l’anterior.
21:30 CLOENDA, LLIURAMENT DE PREMIS I APERITIU
4. Incompareixences
Els jugadors que arribin al tauler passats 5 minuts des del començament de la ronda
perdran la partida.
Quedarà eliminat tot aquell jugador que no es presenti a una (1) ronda sense causa
justificada. El jugador que, per qualsevol circumstància, s’hagi d’absentar alguna roonda, ho
haurà de comunicar a l’àrbitre principal en el transcurs de la ronda anterior. Es podrà
demanar no ser aparellat fins un màxim de dues (2) vegades.
5. Sistemes de desempats
Buchholz-1
Buchholz total
Progressiu
6. Organitzadors i àrbitres del torneig
Els organitzadors del torneig seran el Club d’Escacs Ullastrell, l’Ajuntament d’Ullastrell i el
Restaurant Cal Taiet. Col.labora el Club d’Escacs Ripollet. L’àrbitre serà el Sr. Marc Piquer
Guadamuro. Les decisions de l’àrbitre seran inapel.lables.
7. Premis:
Campió Absolut: Trofeu
Segon Classificat Absolut: Trofeu
Primer Classificat Tram 1850-1999: Trofeu
Primer Classificat Tram 1700-1849: Trofeu
Primer Classificat Local: Trofeu
Millor jugadora: Trofeu
Millor ELO 1700: Diploma
Millor Afeccionat: Diploma
Millor Local Sub16: Diploma
Millor Local Sub12: Diploma
Millor Local Sub10: Diploma
Millor Sub8: Diploma
Milor Sub10: Diploma
Millor Sub12: Diploma
Millor Sub14: Diploma
Millor Sub16: Diploma
Millor Veterà: Diploma

Els premis no seran acumulatius i seran repartits per ordre d’importància. L’entrega de
premis tindrà lloc al mateix local de joc un cop finalitzades totes les rondes, just abans de
l’aperitiu.
8. Inscripció
La inscripció tindrà un preu de quatre (4) euros i el pagament es farà a la taula de control
abans de començar el torneig.
La inscripció es pot fer via telefònica trucant en Claudi, al número 661 64 84 27; o bé
trucant en Pere, al número 628 33 53 42. També es pot fer via correu electrònic,
mitjançant l’adreça escacsullastrell@gmail.com (rebreu correu confirmant inscripció). Sigui
quina sigui la via d’inscripció, caldrà indicar: Nom i Cognoms, Elo Català, Club i Data de
Naixement.
El nombre de places disponibles seran 70 i s’assignaran per ordre estricte d’inscripció.
9. Altres consideracions
Si un telèfon mòbil sona durant la partida, no suposarà la pèrdua d’aquesta, sempre i quan
no es contesti la trucada. Tot i així, si aquesta situació es repeteix, el jugador podrà ser
sancionat.
La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part del jugador, d’aquestes
normes. Tot allò que no estigui contemplat en aquestes bases seguirà les lleis i reglaments
de la FIDE.
10.

Dades de contacte

Per tenir més informació sobre algun dels aspectes del torneig, podeu enviar un correu
electrònic a escacsullastrell@gmail.com o trucar als telèfons anteriorment citats.

CLUB D’ESCACS ULLASTRELL

