
15è torneig d’Escacs Actiu (Memorial Joan Blancafort) 

 

L’organització del 15è torneig d ‘Escacs Actiu (Memorial Joan Blancafort) va a càrrec del Club d’Escacs 

Vilafranca.  

 

1. El torneig es disputarà mitjançant el sistema suís a 8 rondes.  

 

2. Les partides es jugaran els diumenges 22 de novembre i 29 de novembre de 2015. El primer diumenge es faran 

5 rondes. El segon diumenge es faran 3 rondes. 

 

 

3. L’hora d’inici de les partides és a les 09:00 hores i el ritme de joc, és de 20 minuts per jugador a finish. 

 

4. La sala de joc està situada al Casino Unió Comercial a la rambla Sant Francesc, 25, 2a planta. 

 

5. Hi haurà dos grups diferents. 

 

 1. En el Grup B hi podran participar els nens i nenes, federats i no federats, nascuts amb posterioritat al 1 

de gener de 2003. 

 2. La resta de jugadors en el Grup A. 

 

6. Places Limitades. 

 

7. Els jugadors que no compareguin a la primera ronda, o a dues, sense notificar-ho, encara que no siguin 

consecutives, seran eliminats. Aquells jugadors que per qualsevol circumstància hagin d’absentar-se alguna 

ronda, ho hauran de comunicar als organitzadors. 

 

 

8. L’ordre d’aplicació dels desempats serà: 

a. Bucholz (-1) amb correccions FIDE 

b. Progressiu acumulatiu fins les últimes conseqüències 

c. Bucholz mitjà amb correccions FIDE  

Si persisteix l’empat s’aplicaran com a sistema de desempat: 

4. Bucholz total amb correccions FIDE 

5. Sorteig 

 

9. Inscripcions: 

 

Per e-mail: 15Actiu@vilaescacs.com  

(Feu constar nom, cognoms, club, elo, codi i data de naixement i telèfon de contacte. Rebreu un email de 

confirmació. En cas contrari, torneu a enviar les dades. Gràcies). 

 

 

Per telèfon:  

                 Sr. Pep Ràfols 651.77.05.02  

      Sr. Pau Hill 627.68.18.87 

  

 

El termini d’inscripció finalitzarà el 20 de novembre. 

 

• Els drets d’ inscripció seran: 

General : 5 €, a partir de la segona unitat familiar de més de 16 anys, la inscripció es de 3 €. La inscripció pels 

menors de 16 anys es de 2 € 

 

 

10. Premis: El lliurament es farà el diumenge 29 de novembre, en finalitzar l’ ultima ronda. 

 

Classificació Grup A 

1r trofeu 

2n trofeu 

3r trofeu 

 

Classificació Grup B 
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1r trofeu 

2n trofeu 

3r trofeu 

 

Premis especials Grup A 

1r Sub-14 Trofeu 

1r Sub-12 Trofeu 

 

Els premis no són acumulables. 

 

Els premis no lliurats en la data prevista es consideraran perduts si no es comunica la no assistència amb 

antelació. 

 

A continuació sorteig de productes, acompanyat de un piscolabis per a tothom.  

 

11. L’organització es reserva el dret d’admissió. 

12. Qualsevol punt no inclòs en el present reglament serà resolt per la normativa FCd’E i, en general, la de la 

FIDE (Federació Internacional d’Escacs), amb les obligatòries adaptacions a les característiques del torneig. 

13. La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part del jugador, d’aquestes normes. 

14. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 

1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, queda consentida 

per els pares, mares o tutors legals dels participants menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els 

seus fills/es i on aquests siguin clarament identificables a l'haver participat aquests en el torneig. 

 

 

Organitza: 

 

Club d’Escacs de Vilafranca 

Rbla. Sant Francesc, 25, 3 er pis 

08720 Vilafranca del Penedès 

 


