
II CIRCUIT ESCACS LIRA VENDRELLENCA 

 

  

BASES 

 

 

1). El Circuit està format per diferents campionats i modalitats de temps i inclou les modalitats llampec i ràpid. 

 

2). Cada torneig es disputarà al local del Club d´Escacs Lira Vendrellenca, al carrer Sant Jordi nº 7,  

43700 El Vendrell, Tarragona. 

 

3). Cada torneig es disputarà a grup únic, exceptuant el Torneig Tancat a on hi haurà més d´un grup.  

El rànquing inicial es formarà tenint en compte l'elo català de la última llista de 2016. En cas que un jugador no 

disposi d'elo català, però tingui en una altra federació, l'organització del Circuit decidirà la valoració que 

assignarà al jugador. A aquells jugadors que tenen elo FIDE i no tenen elo català, se'ls assignarà al seu elo + 

100 punts. Això vol dir que si un jugador te, per exemple, un elo FIDE de 2100, passarà a tenir en el torneig 

2200 d´elo català. Els jugador amb elo FEDA s´els canviarà el seu elo pel català. Els jugadors no federats 

tindran assignat un elo de 1600 (menys als jugadors que anteriorment hagin estat federats, que s´els assignarà el 

seu últim elo, sempre que ho faciliti la Federació). 

 

4). Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Perfect”, exceptuant el Torneig Tancat, 

que es farà per la taula Berger (sistema lliga). 

 

5). Cada jugador puntua en un torneig segons la seva classificació en aquest.  

 

Taula de punts: 

1r. Classificat en un torneig suma 20 punts, 2n. Classificat suma 15 punts, 3r. Classificat suma 12 punts,  

4t. Classificat suma 10 punts, 5è. Classificat suma 8 punts, 6è. Classificat suma 6 punts, 7è. Classificat suma 5 

punts, 8è. Classificat suma 4 punts, 9è. Classificat suma 3 punts, 10è. Classificat suma 2 punts,  

i a partir del 11è. Classificat, tots els participants sumen 1 punt. 

 

De cara a la classificació final, a un jugador li compten tots els resultats aconseguits en els diferents torneigs 

del Circuit.  Guanya el jugador amb més punts aconseguits al Circuit.  

En cas d'empat a la classificació final del Circuit, és farà primer la suma total de punts aconseguits en els 

diferents torneigs, si continua l'empat, primers llocs, segons llocs, tercers llocs, i així successivament.  

En cada torneig hi haurà unes bases amb els seus respectius desempats i premis. 

El torneig Sub-2000 també computarà pel Circuit. Els punts que aconsegueixen els jugadors amb un elo inferior 

a 2000, es una motivació extra per a ells, ja que els jugadors amb un elo superior, tenen més opcions de guanyar 

un torneig i/o el Circuit.  

 

En els campionat per parelles i en el passa-peces, els punts es reparteixen de la següent manera: 

1r. Equip classificat 20 punts (per a cada jugador), 2n. Equip classificat 15 punts (per a cada jugador),  

3r. Equip classificat suma 12 pts (per a cada jugador), 4t. Equip classificat suma 10 pts (per a cada jugador),  

5è. Equip classificat suma 8 pts (per a cada jugador), 6è. Equip classificat suma 6 pts (per a cada jugador), 

7è. Equip classificat suma 5 pts (per a cada jugador), 8è. Equip classificat suma 4 pts (per a cada jugador), 

9è. Equip classificat suma 3 pts (per a cada jugador), 10è. Equip classificat suma 2 pts (per a cada jugador), 

i a partir del 11è. Equip classificat, tots els participants sumen 1 punt. 

En el Torneig Tancat els punts es repartiran igual que en qualsevol torneig.  

 

Els premis del Circuit son: 

Campió del Circuit:  50€ + Diploma + Pernil + Participació gratuïta en el III Tancat “Fira de Santa Teresa”. 

2n. Classificat del Circuit:  Diploma + Pernil + Participació gratuïta en el III Tancat “Fira de Santa Teresa”. 

Millor Sub-16 del Circuit:  Diploma + Llibre + Participació gratuïta en el III Tancat “Fira de Santa Teresa”. 

Els premis es lliuraran en finalitzar-se l'últim torneig del Circuit, amb un piscolabis. 

 

Atenció: serà imprescindible la presència dels jugadors premiats a l'acte de lliurament dels premis. 



6). El reglament serà el de les lleis generals dels escacs excepte els temes següents: 

a) - els jugadors no estan obligats a anotar les jugades. 

b) - es vàlida la norma de “peça tocada” segons l’article 4 de les “Lleis dels escacs”. 

c) - una vegada feta una jugada il·legal i una vegada el jugador infractor hagi donat el rellotge, es pararà el 

temps, i es comunicarà al àrbitre, que donarà per perduda la partida al jugador infractor. Es te que fer la 

reclamació parant el temps. 

d) - per reclamar la victòria per temps, el jugador ha de parar el rellotge, a de tindré temps en el seu rellotge i el 

seu contrincant estar a 0. En cas que els dos rellotges estiguin a 0, la partida és taules. 

e) - hi haurà un mínim de jugadors per a la realització de cada torneig. 

 

7). CALENDARI DEL CIRCUIT 2016 

1). – Diumenge 26 de juny – VII Torneig d´estiu Sub-2000 – 10 minuts + 3 segons d´increment.  

2). – Dissabte 23 de juliol – II Torneig Llampec per parelles – 8 minuts + 4 segons d´increment. 

3). – Diumenge 24 de juliol – XVII Torneig Llampec “Festa Major Santa Anna” – 5 minuts + 3 segons d´increment. 

4). – Dissabte 13 d´agost – I Obert Actiu Escacs Lira Vendrellenca – 10 minuts + 3 segons d´increment.  

5). – Diumenge 28 d´agost – I Torneig Passa-peces – 5 minuts a finish. (Data modificada) 

6). – Dissabte 3 de setembre – II Torneig Llampec “Vila del Vendrell” – 8 minuts + 4 segons d´increment.7 

7). – Diumenge 18 de setembre – IV Torneig “Rellotge de Sorra” – 1 minut (amb acumulació temps del rival). 

8). – Dissabte 15 d´octubre – II Torneig Tancat “Fira Santa Teresa del Vendrell” – 5 minuts + 3 segons d´increment. 

 

8). Formes d´inscripció:  

- telefònicament: 687500077 (deixant missatge a la bústia, enviant un missatge de text o un what´s app). 

- per e-mail a: alexventura77@gmail.com  

 

9). Drets d´inscripció: Cada torneig te en les bases i preus d´inscripció.  

 

10). L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció. 

 

11). Lliurament de Premis: 

Els premis es lliuraran en finalitzar-se l'últim torneig del Circuit al mateix local de joc.  

 

  Organitza:                             

 

 
 

Amb la col·laboració de: 
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