
1r TORNEIG SUB-16 D'ELO DE SANT JOAN DE VILATORRADA
BASES

1. Dies : 3 dissabtes -  20, 27 de setembre  i  4  d'octubre.

2. Local de joc : C.E. Sant Joan de Vilatorrada ( al costat de l'Escola de Música)
c/ Alzines, 20 – 1r 1a       Sant Joan de Vilatorrada

3. Grup únic (Sub-16). Poden participar jugadors/es federats nascuts/des de l'any 1998 en endavant. 

4. Torneig vàlid per Elo català per sistema suís basat en valoració a 6 partides.  Cada dissabte es 
juguen dues partides.

5. Ritme de joc : 35 min. + 26 segons/jugada.

6. Horari previst: 10:00h  -  14:00h

7. Apuntar les partides : No cal apuntar quan els jugadors tinguin menys de 5 minuts al seu rellotge.

8. Seran eliminats els jugadors que no es presentin a una ronda sense justificació.

9. Una partida es considera perduda per incompareixença quan han passat 30 minuts des de l'inici de 
la ronda.

10. Mòbils : Perd la partida si algú li sona el mòbil. Està prohibit portar algun telèfon mòbil i/o altres mitjans 
electrònics de comunicació sense el permís de l'àrbitre dins el recinte de joc; si l'àrbitre ho observa se li farà 
un advertiment. 

11. Jugades il·legals : Perd la partida qui fa dues jugades il.legals.

12. Inscripcions anticipades. Places limitades.
No s'acceptaran inscripcions el mateix dia del torneig. Enviar un mail a jcvilaseuba@yahoo.com o  
trucar al mòbil 630088726, com a màxim el dijous 18 de setembre, on cal fer constar el nom, cognoms, 
Elo català, club, any de naixement i categoria. S'enviarà mail de confirmació.

13. Preu : 10 euros.  A pagar a l'inici del torneig.

14. L'àrbitre serà en Joan Carles Vila Seuba  ( Àrbitre català ). 

15. Premis :

• Trofeu als tres primers.
• Trofeu als tres primers Sub-12, Sub-10 i Sub-8.
• Sorteig d'alguns obsequis.

16. L'entrega de premis tindrà lloc un cop finalitzada la darrera ronda.

17. Desempats i Reglament definitiu a la sala de joc el dia d'inici del torneig.

     18. Es recomana que els jugadors vagin acompanyats per algun adult. L'organització no es fa responsable dels 
actes i possibles danys ocasionats pels jugadors o acompanyants.

    19.  L'organització pot  fer  fotografies així  com utilitzar  en algun mitjà de comunicació com a promoció de 
l'activitat.

 20. El no previst en aquestes bases es resoldrà d’acord amb les Lleis dels Escacs de la Fide.

 21. La inscripció suposa l'acceptació d'aquestes bases.
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