
BASES III TORNEIG D’ESCACS 

FESTA MAJOR HOSTALRIC 

dissabte 2 de juliol de 2016 

1. ORGANITZA 

Club Escacs Hostalric amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Hostalric. 

2. DATA I LOCAL DE JOC 

El dissabte 2 de juliol de 2016, de 10:00 a 13:00 hores al Claustre Casa de la Vila (Ajuntament), Raval 45.  

3. RITME I SISTEMA DE JOC 

Nou rondes a Sistema suís. Partides llampec a 5’ finish.  L'organització es reserva el dret de reduir el nombre de rondes si 

la inscripció així ho recomana.  

Grups i Elo: Grup únic. Vàlid per Elo català ràpid. 

Rànquing: El Rànquing serà realitzat ELO català ràpid. 

4. SISTEMES DE DESEMPAT 

Els empats en la classificació final es resoldran de la manera següent:  Bucholz total, Bucholz-1, Bucholz Mitjà. L’ordre 

d’aquests tres primers desempats es sortejarà després de l’última ronda i se’ls aplicarà l’ajust FIDE d’oponent virtual. Si 

persistís l’empat s’aplicarien els següents desempats: Progressiu  i sorteig.  

5. ARBITRATGE, DIRECCIÓ I COMITÈ DE COMPETICIÓ 

No hi haurà Comitè d'Apel·lació, per no entorpir el bon funcionament del torneig les decisions arbitrals seran 

inapel·lables durant el torneig, a la sala de joc hi haurà a disposició un imprès oficial de reclamacions on es podrà fer la 

corresponent reclamació per escrit als òrgans corresponents de la Federació Catalana d’Escacs. L'aparellament es 

realitzarà amb el programa swiss-manager. 

El director del torneig és en Joan Fontanillasi l'àrbitre principal en Lluís Las Heras 

Incompareixences: Seran eliminats els jugadors que no es presentin a una ronda sense avís o causa justificada.  

Temps d'espera: El temps per presentar-se davant del tauler serà a caiguda de bandera.  

6. INSCRIPCIONS 

Cal estar federat. Places limitades per ordre d’inscripció. El termini d'inscripció finalitzarà el dia 30 de juny de 2016 a les 

24:00 hores. Les inscripcions es faran mitjançant el correu electrònic: cehostalric@gmail.com. L’organització enviarà 

confirmació de rebuda. 

El donatiu serà de  6€ per persona (socis Club Escacs Hostalric i veïns d’Hostalric exempts). S’haurà de fer efectiva la 

donació mitja hora abans que comenci el torneig. 

7. PREMIS NO ACUMULABLES 

PREMIS GENERAL: PREMIS TRAMS ELO CATALÀ: 

CAMPIÓ: Trofeu + Pernil  2000 a 1851: Lot d’embotits 

SOTSCAMPIÓ: Trofeu + Espatlla  1850 a 1701: Lot d’embotits 

3r. CLASSIFICAT: Trofeu + Lot d’embotits  Fins a 1700: Lot d’embotits 

MILLOR LOCAL: Lot d’embotits   

8. OBSERVACIONS 

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació de totes aquestes bases per part dels escaquistes. 

L’organització es reserva el dret de modificar les bases. 

Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant el reglament de la FIDE i de la Federació Catalana 

d'Escacs.  

Mòbils: Està prohibit per a tothom l’ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre dispositiu de comunicació al recinte de joc i 

en qualsevol altra zona designada per l’àrbitre, excepte que es disposi de la seva autorització. A aquell jugador que li soni 

el telèfon mòbil perdrà la partida. 


