
II OBERT ACTIU D’ESCACS CIUTAT DE BADALONA SUB-2350 

 

  

  

Bases del Torneig 

  

1. El torneig es durà a terme al club Escacs Sant Josep de Badalona, plaça 

Doctor Rifè s/n 

  

2. El dia de joc serà el diumenge 27 de Novembre 2016, a partir de les 16h,30 i 

està obert a tots els jugadors amb llicència federativa. 

  

3. El torneig serà vàlid per Elo Fide Ràpid i Elo Català Ràpid 

  

4. El ritme de joc serà de 10 minuts  per jugador amb increments de 2 segons 

per cada jugada efectuada. 

  

5. Sistema de joc: Sistema Suís FIDE basat en valoració a 8 rondes  en un únic 

grup. El rànquing inicial es formarà tenint en compte l'’Elo Fide Ràpid 

  

6. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic *Swiss Manager. 

  

7. La inscripció és de 15,00 € /jugador, excepte  per els menors de 16 anys i 

majors de 65 anys i tambè per els jugadors que tinguin llicència en qualsevol 

club de Badalona que la inscripció serà de 13,00 €. El número màxim d’inscrits 

serà de 70 jugadors. El pagament de la inscripció es realitzarà per transferència 

bancària al compte: 

 

ES86-2100-0186-53-0200476141 LA CAIXA.. 



*Descompte de tres euros inscripció abans del dia 26 de Novembre 

 

  

Indicar a concepte: [actiu +nom i cognoms] 

  

8. Formes d’inscripció 

- :per whatssap al telf 646417782 o al 677109802 

- Per e-mail a: mtriquell@yahoo.es 

  

La data límit d’inscripció és el dissabte 26 de Novembre a les 24:00h. 

  

9. Premis 

Campió:            110,00 € i Trofeu  

Sotscampió:       70,00 € i  Trofeu 

3r classificat:      40,00 € I Trofeu 

4 i 5 calssificats  * Inscripcions gratuïtes Open Internacional Ciutat de Badalona 

2016 

  

  

Premis al millor per tram d'Elo Català: 

Tram 2100-2249:       1er  30,00 €   2º* Inscripció Open Internacional  

Tram  1950-2099:        1er  30,00 €   2º Inscripció Open Internacional 

Tram  1800-1949:        1er  30,00 €   2º Inscripció Open Internacional 

Tram Menys de 1799   1er 30,00€ 2º Inscripciò Open Internacional 

  

  

Els premis no són acumulables. 

  

  



 

  

.  

 

10. El lliurament dels premis s’efectuarà el mateix dia del torneig, un cop 

finalitzada la darrera ronda. 

  

Tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en l’acte de 

lliurament de premis.Les inscripciones el Open Internacional Ciutat de 

Badalona seràn instransferibles 

  

11. Desempats 

Per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes de 

desempat: 

  

Bucholz-1 amb ajustament FIDE, 

Bucholz total amb ajustament FIDE, 

Sonneborn-Berger amb ajustament FIDE, 

Resultat particular, 

Color (en taules guanyen negres) 

Sorteig 

  

L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual (C.04.5 General Handling Rules – 

FIDE Handbook). 

  

  

12. Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de deu 

minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida 

per incompareixença. Si no es presenta a dues rondes (seguides o alternes) 

quedarà eliminat/da, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari. 

  



13. El director del torneig és el Sr.Carles Fernàndez Madrid 

  

14. L’àrbitre principal del torneig és el Sr.Miquel Fernández Diaz 

  

15. Les decisions arbitrals seran inapel·lables. 

  

16. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la 

normativa de la FIDE per a torneigs actius. 

  

17. Els participants autoritzen a ser enregistrats o fotografiats amb finalitats 

informatives i de promoció. 

  

18. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases. 

  

19. L’organització es reserva el dret de modificar algun punt de les bases fins 

abans de l’inici del torneig. 

20. Es posaran a disposició de tots els jugadors impresos de reclamacions de la 

Federació Catalana d’Escacs. • 

  

 


