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XXXII TORNEIG BAGESCACS 
 

BASES DEL TORNEIG 
 

 

1.- Presentació 

 

 El XXXII Torneig BAGESCACS està organitzat per l’Escacs Catalonia Club i 

resta obert a tots els jugadors amb llicència de la FCdE en vigor. Està homologat per la 

Federació Catalana d’Escacs, computarà per a Elo català, i es disputarà a grup únic. 

Per al rànquing inicial, s’emprarà l’Elo català corresponent a la llista de setembre de 

2015. 

 

2.- Lloc i data  

 

 El torneig s’esdevindrà els dissabtes 19 i 26 de setembre, 3, 17, 24 i 31 d’octubre; 

i, 7 i 14 de novembre de 2015 al local de joc de l’Escacs Catalonia Club, al Ptge. Dipòsits 

Vells, s/n. de Manresa. La ronda començarà a les 16:30 h, amb un temps d’espera de 

30 minuts, passat el qual es donarà per perduda la partida per incompareixença. El 

jugador que no es presenti a una ronda sense justificació serà eliminat del torneig. La 

sala està adaptada a jugadors amb discapacitat. Tota la informació del torneig es podrà 

veure a la pàgina oficial del club www.escacscataloniaclub.net i a 

www.chessresults.com. 

 

3.- Sistema de joc 

 

 Suís basat en valoració a 8 rondes amb un ritme de joc de 90 minuts més 30 

segons d’increment per jugada per a cada jugador. L’àrbitre realitzarà els aparellaments 

amb l’ajuda del programa Swiss Manager. Els descansos sol·licitats pels jugadors (byes) 

seran de 0 punts. 

 

4.- Desempats 

 

 En cas d’empat s’aplicaran els següents criteris, l’ordre dels quals es sortejarà 

en acabar la darrera ronda: progressiu acumulatiu amb talls per ronda, nombre de 

http://www.escacscataloniaclub.net/
http://www.chessresults.com/


victòries i performance. Si persisteix l’empat entre dos o més jugadors, es disputaran 

partides de desempat pel sistema Armagedó (5 minuts per al blanc, 4 per al negre i 

obligació del blanc de guanyar) sortejant el color.  

 

5.- Àrbitre i director del torneig.  

 

 L’àrbitre del torneig serà el Sr. Ramon Casassas (AC). Les seves decisions 

podran ser recorregudes al Comitè de Competició. El director del torneig serà el Sr. Joan 

Mellado. Es posarà a disposició de tots els jugadors un imprès oficial de reclamació de 

la FCdE, i s’escollirà a la primera ronda el comitè de competició, que integraran el 

Director del torneig i dos jugadors. 

 

6.- Taula de premis individuals 

 

 Classificació General: 

 · Campió:  100 € i trofeu   

 · 2on classificat: 50 €  

 · 3er classificat: 40 €  

 · 4rt classificat: 30 €  

 · 5è classificat: 20 €  

 Classificació per trams d’ELO FCdE (fins a 1850 i 1851-2000) 

 · Campió de cada tram:  30 €  

 Altres premis: 

 · Campió categoria S-16:  trofeu 

 · Campió categoria S-12  trofeu 

 · Campió categoria U-60:  trofeu 

 Els premis no són acumulables ni divisibles entre dos jugadors. En cas que a un 

jugador li correspongui més d’un premi, se li atorgarà el de major vàlua. Als premis en 

efectiu se’ls aplicarà, si s’escau, la retenció estipulada legalment.El lliurament de premis 

es durà a terme al finalitzar la última ronda. És obligatòria la presència dels jugadors 

premiats. Els premis no lliurats es consideraran perduts. 

 

8.- Inscripcionsi incidències 

 

 Els drets d’inscripció seran com segueix: 

a) Situació general: 



 
- Els drets d’inscripció seran de 20 € per jugador. 

 
- Els jugadors menors de 16 anys, majors de 60 anys i socis de l’Escacs 

Catalonia Club pagaran 15 €. 
 

b) Situació especial: 

 
- Si s’apunten 4, 5 i 6 jugadors del mateix club, pagaran 17,50 €. 
- Si s’apunten 7 o més jugadors del mateix club, pagaran 15 €. 

 
Els pagaments de les inscripcions individuals es poden fer el primer dia de 

competició. Les inscripcions referides en el punt b) s’han de fer per mitjà d’ingrés al 

compte 2013-6010-11-0200289809(IBAN: ES09-2013-6010-1102-0028-9809) de 

l’Escacs Catalonia Club, fent esment de l’ingrés al formalitzar la inscripció per correu 

electrònic. És requisit indispensable, si es vol gaudir dels descompte per grups de clubs, 

fer la inscripció conjunta per correu electrònic. La data límit és les 23 hores del dia 18 

de setembre de 2015 per mitjà de correu electrònic a: club@escacscataloniaclub.net. 

 

9.- Altres 

 

Està prohibit fumar a la sala de joc. Està prohibit l'ús de telèfons mòbils. Al 

jugador que li soni el telèfon dins la sala de joc perdrà automàticament la partida.La 

participació al torneig suposa, per part del jugador, l’acceptació de les presents 

bases.L’organització es reserva el dret d’admissió de qualsevol jugador per causa 

justificada. 

 

       Manresa, 5 de juny de 2015. 

 

mailto:club@escacscataloniaclub.net

