
BASES DEL TORNEIG DEL TORNEIG D’ESCACS DE LA RATAFIA 2019 DE SANTA COLOMA DE FARNERS 

Organitza: Amics dels Escacs Farners. 

1. El Torneig es disputarà a VUIT rondes per Sistema Suís al local Llar de Jubilats de Santa Coloma de Far-

ners, Cr. Anselm Clavé 19. 

 

2. El torneig es disputarà en un sol grup, limitat a un màxim de 80 jugadors. El rànking inicial es formarà 

tenint en compte l'ELO català. Si algun jugador no té ELO se li assignarà un ELO de 1700. 

 

3. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”. 

 

4. El dia de joc serà els dissabte dia 9 de novembre de 2019 a les 16:30 hores. La primera ronda començarà 

a les 16:45 hores. Demanem, si us plau, puntualitat. 

 

5. El ritme de joc, regles i inici del torneig: Les partides seran de 5 minuts per jugador amb increments de 3 

segons per cada jugada efectuada. Seran vàlides les lleis generals dels escacs amb excepció de:  

5.1 Els jugadors no estan obligats a anotar les jugades 

5.2 Una vegada fetes dues jugades il·legals es donarà la partida per perduda per a l’infractor. A 

la primera jugada il·legal, si el contrincant té menys d’un minut se li afegirà un minut. 

5.3 És vàlida la norma de “peça tocada” segons l’article 4 de les “Lleis dels escacs”. 

5.4 Per reclamar la victòria per temps el jugador ha de parar el rellotge, la seva bandera ha 

d’estar aixecada i la del contrincant caiguda. En cas que les dues banderes hagin caigut, la 

partida serà taules. 

5.5 El jugador guanyador comunicarà el resultat a la taula arbitral. En cas de taules seran els dos 

jugadors que comuniquin el resultat. 

 

6. Premis : General: 1r, 2n, i 3r classificats; 1r local; millor fèmina; millor veterà (+60); millor Sub 12; millor 

Sub 16; 1r tram fins 1850; 1r tram 1851-2000 i 1r tram de 2001 a 2150. Veure ANNEX. 

 

7. Formes d'inscripció: 

a. Telefònicament: 616 78 54 52 (Joan M.), 618 03 17 23 (Curial) o whatsapp 

b. Per mail a: curial@hotmail.com 

 

8. Drets d'inscripció: La inscripció serà de 5 €. Pels menors de 12 anys, gratuïta.  

 

9. L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció. Això va per a tot aquell amb falta d'humor i 

sense ganes de passar-s'ho bé. 

 

10. La inscripció quedarà tancada el dissabte 9 de novembre de 2019 a les 16:30. 

 

11. Lliurament dels Premis : Els premis es lliuraran quan acabi el torneig. Els premis no seran acumulables. 

 

12. Desempats als torneigs individuals: per qualsevol lloc de la classificació del torneig s’empraran els siste-

mes:, Bucholz total, Sonneborn-Berger i suma puntuacions progressives. 
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13. Director del torneig: Teodor Parella Dilmé. Àrbitre: Martí Torras Turon 

 

14. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torne-

jos oberts i/o llampecs. 

 

15. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases. Al mateix temps el jugadors 

participants autoritzen la publicació de les seves dades personals esportives, en els diferents mitjans de 

comunicació que l’organitzador consideri oportú per a la necessària difusió de l’esdeveniment: llistats de 

resultats, classificacions, participants, partides... I al mateix temps que es pugui difondre les fotografies 

fetes el torneig als diferents mitjans de comunicació locals, Blog, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. 

 

16. L’organització es reserva el dret de canviar qualsevol punt d’aquest reglament. 

 

 

ANNEX 

Llistat de premis: 

 1r classificat: Trofeu + 100€ + Espatlla de pernil + Bossa de productes locals (1) 

 2n classificat: Trofeu + 50€ + Bossa de productes locals 

 3r classificat: Trofeu + 25€ + Bossa de productes locals 

 1r tram de 1700 a 1850: Trofeu + Bossa de productes locals 

 2n tram de 1700 a 1850: Cava + Fuet 

 1r tram de 1851 a 2000: Trofeu + Bossa de productes locals 

 2n tram de 1850 a 2000: Cava + Fuet 

 1r tram de 2000 a 2150: Trofeu + Bossa de productes locals 

 2n tram de 2000 a 2150: Cava + Fuet 

 1r classificat local: Trofeu + 25€ + Bossa de productes locals 

 2n classificat local: Sopar per a dues persones 

 3r classificat local: Bossa de productes locals 

 1r classificat + 60 anys: Trofeu + Bossa de productes locals 

 1a classificada femenina: Trofeu + Bossa de productes locals 

 1r classificat 13-16 anys: Trofeu + Pizza + Bossa de productes locals (2) 

 1r classificat 0-12 anys: Trofeu + Pizza + Bossa de productes locals (2) 

(1)  Cada bossa de productes locals té un valor aproximat al mercat d’uns 25€ i conté: 

1 ampolla de ratafia o similar 

1 capsa de galetes Trias 

1 pot de mel Albert Tort o altre 

1 pot de melmelada ecològica 

 

(2) Les bosses que s’entreguin a menors d’edat no contenen productes alcohòlics. 


