
 
V TORNEIG D’ESCACS SOLIDARI DRAC ARTCAI - XXXIV MEMORIAL 

JOSEP RUBIRALTA 

 

Un dels motius principals d'aquests Torneigs d'Escacs Solidari, és perquè el 

projecte solidari Drac Artcai consisteix en que el Drac visita als nens malalts 

hospitalitzats i els regala el conte "Els Dracs també juguen a escacs". 

Els nens es posen molt contents, abracen i li fan petons al Drac Artcai, i per uns 
instants entre tots els fem molt feliços, i s’obliden de les circumstàncies que estan 

vivint.  

Aquests contes del Drac previament han estat apadrinats, per clubs d'Escacs, 

jugadors federats i no federats, particulars, ajuntaments, empreses, institucions, 

etc.  

Volem donar les gràcies a tots els Padrins que estan fent realitat aquest somni. 

Abraçades grans de Drac !!!  

"LES IL.LUSIONS TAMBÉ DONEN VIDA ALS NENS" 

 

Organització: C.E. Martorell i Drac Artcai / web: www.dracartcai.com 

 

Sistema de joc: Els tornejos es disputaran pel sistema suís a nou rondes. Es jugaran dos 

tornejos, Grup General i Grup Sub-14 (nascuts l'any 2005 i posteriors). 

El desempat es determinarà per sorteig al final de la darrera ronda entre:   Bulcholz 

Brasiler, Bulcholz total, Progressiu-acumulatiu, Sonnenborg-Berger i Bulcholz parcial. 
 
Inscripció: 5€ per a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor, i 7 € per a 

jugadors sense llicència. 

 

WhatsApp:  676 321 042 – 615 448 586 

 

Local de joc: Ca n'Oliveras. Avinguda Joaquim de Barnola i Bassols, 24. Martorell. Al 

costat de la Policia Local. A 2 minuts de les estacions RENFE i FGC (Martorell 

central). 

Dia i hora de joc: Dissabte dia 23 de novembre de 2019. A les 16 hores presentació de 

jugadors, el torneig començarà a les 16:30h.  

 

Ritme de joc: 3 minuts + 2 segons, en els dos tornejos. 

Tornejos vàlids per elo ràpid català 

Direcció del Torneig: Josep Romeu, Jordi Marcer, Jose Antonio Nieves. 

Equip arbitral: Jaume Gallart - Josep Antoni Mateu - Sonia Martín.  

Comitè: No hi haurà Comitè d'Apel•lació; les decisions arbitrals seran inapel•lables. 

 

Premis: 

 

Grup General  

• 1r. Classificat General: Trofeu.  

• 2n. Classificat General: Trofeu  

• 3r. Classificat General: Trofeu 

• 1r. Classificat Tram 1850-1999 Trofeu  

• 1r. Classificat Tram 1700-1849 Trofeu  

http://www.dracartcai.com/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmquLL-evNAhVFWxoKHeOIB-0QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2F%3Fl%3Des&usg=AFQjCNH9O1qEXkelUEIvf3PbHqoRA5IJVA&sig2=4Pkmy8gCY1cq0RRYMa7_aw&bvm=bv.126130881,d.d2s


• 1r. Classificat Tram 1000-1699 Trofeu 

 

 

Grup Sub-14 

• 1r. Classificat Sub-14 Trofeu 

• 2n. Classificat Sub-14 Trofeu 

• 1r. Classificat Sub-12 Trofeu 

• 2n. Classificat Sub-12 Trofeu 

• 1r. Classificat Sub-10 Trofeu 

• 2n. Classificat Sub-10 Trofeu 

• 1r. Classificat Sub-8 Trofeu 

• 2n. Classificat Sub-8 Trofeu 

• Medalles per a tots els participants 

• Trofeu especial per al guanyador del Drac Artcai  

 

Els premis no seran acumulatius. 

 

 

Normes Diverses:  

 

• Els jugadors en acabar la partida hauran de col•locar les peces pel començament 

de la següent ronda. 

• El jugador que realitzi dues il.legals perdrà la seva partida, en la primera es suma 

un minut al rival. 

• S’aplicarà l’article B2 de les Lleis dels Escacs de la FIDE sobre partides llampec. 

(On s’especifica que no hi haurà control arbitral per tauler individualitzat)  

 

L’organització del torneig confia en l’esportivitat dels participants pel correcte 

funcionament del torneig. 

 

IMPORTANT: El Drac Artcai ens visitarà i jugarà una partida ràpida amb una nena o 

nen a través d’un sorteig que farem prèviament. Amb premi especial pel guanyador. 

Us hi esperem!!! 

 

Sortejarem, dos Pernils (Espatlles), i dos bons Caves, en el Grup General + Una 

Tablet, i un joc d'Escacs per als nens i nenes participants + Sorteig especial d'unes 

Orquídies per als acompanyants dels participants. SORT !  

 


