XIX OPEN D’ESCACS RÀPIDS FESTA
MAJOR DE SANT ADRIÀ 2019
BASES

Vàlid per elo actiu català

1ª. SISTEMA: Suís a 8 rondes, 10' + 3”d'increment.
2ª. DATA I LLOC: Diumenge 8 de setembre de 2019, Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de
Sant Adrià de Besòs, c. Joan Fiveller núm. 11-13, a 5 minuts caminant de l’estació de Metro L2
Artigas-Sant Adrià. Està adaptat per discapacitats físics i te aire condicionat.
Bus: B14, B23, B26 i H10. Metro L2 Artigues-Sant Adrià. Sortida Ronda Litoral nº 29. Autopista
C-31 Badalona Sud
3ª. DESENVOLUPAMENT DEL TORNEIG:
Diumenge 8: 10’00 h.: Rondes 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª i 8ª.
14’00 h.: Dinar i lliurament de premis.
4ª. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”. No
s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre
cregui convenients. Les decisions arbitrals seran inapel·lables. La participació al torneig implica
l’acceptació d’aquestes bases, essent les restants les fixades per la Federació Catalana per a
aquests campionats. L’Organització es reserva el dret de modificació de les bases.
5ª. SISTEMA DE DESEMPAT: El sistema de desempat que s’aplicarà a la competició serà: Rating
performance sense 2 resultats, suma d'elo dels rivals (sense el pitjor), Bucholz mitjà i
Progressiu FIDE. L'ordre del desempats es sortejarà un cop acabada darrera ronda del torneig.
6ª. El/la jugador/a que no es presenti a la primera ronda sense una causa justificada quedarà
eliminat/da del torneig, igualment aquell/a que no es presenti a dues de seguides o alternes.
Aquells/es jugadors/es que per qualsevol circumstància hagin d'absentar-se d'alguna ronda, ho
hauran de comunicar als àrbitres durant la ronda anterior. Es donarà per perduda la partida
per incompareixença passats 10 minuts des del començament de la mateixa.
7ª. L’adjudicació de premis en metàl·lic es realitzarà per rigorós ordre de classificació final. Els
premis no seran acumulatius i, si un jugador te opció a dos premis, rebrà el de més valor. Per
als premis per tram s’aplicarà en primera instància l’ELO CATALÀ i, si no es tingués, el FIDE o
FEDA, per aquest ordre. Els jugadors tindran a la seva disposició els fulls de reclamació oficials
de la FCE. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.
8ª. L'organització es reserva el dret d'anul·lar una inscripció i/o modificar les bases.
INSCRIPCIONS: Daniel Gómez, Tel. 627448460 - clubescacssantadria@gmail.com
Data límit d'inscripció: Dissabte 7 de setembre a les 22’00 h.
Forma de Pagament: Abans de començar la primera ronda del campionat.

Quota d’inscripció: 20 € quota general torneig + Dinar inclós.
Dinar acompanyants 12 €, acompanyants menors de 14 anys 8 € el dinar

Borsa de 540 € en premis
CLASSIFICACIÓ GENERAL
1º. 100 €+tr. 4º. 40 €
2º. 60 €+tr. 5º. 30 €
3º. 50 €+tr. 6º. 20 €

Trams CAT 1º 2º 3º
2300 - 2100 1º. 30 € 2º. 20 € 3º. 10 €
2099 - 1900 1º. 30 € 2º. 20 € 3º. 10 €
1899 - 1700 1º. 30 € 2º. 20 € 3º. 10 €
1699 - 1000 1º. 30 € 2º. 20 € 3º. 10 €

