2n TORNEIG TANCAT PROMOCIÓ
L’ESPIGA DE LES CORTS
BASES
1. FORMAT: El Torneig es disputarà pel Sistema de Round
Robin (Lliga) de 10 jugadors a 9 rondes. Serà avaluable per a
elo català i FIDE.
2. LOCAL DE JOC: Espiga de les Corts. Carrer Joan Gamper, 30. Barcelona.
3. DIES DE JOC: El Torneig es disputarà els dissabtes a les 10:00. Els dies de joc seran els
6, 13, 27 d’Abril, 4, 11, 18, 25 de Maig, 1 i 8 de Juny.
4. RITME DE JOC: 90 minuts per jugador amb increment de 30 segons per jugada efectuada.
5. ARBITRATGE: El torneig es jugarà sota la direcció de l'àrbitre de la Federació Catalana
d'escacs Jaume Gallart.
6. DRETS D’INSCRIPCIÓ: 35€. La inscripció es podrà fer fins una setmana abans de l’inici
del Torneig.
7. FORMA D’INSCRIPCIÓ: Per invitació. Enviar sol·licitud per correu electrònic a
escacs@espigadelescorts.cat
8. PREMIS: Trofeu al 1r i 2n classificat. 10€ a cada jugador que hagi assistit a jugar totes les
rondes, o com a màxim una incompareixença que no sigui la última ronda.
Els trofeus s’entregaran un cop finalitzada la última ronda.
9. INCOMPAREIXENÇA: Transcorreguts 30 minuts de l’inici de la ronda, aquell jugador
que no s’hagi presentat al local de joc per iniciar la seva partida perdrà per incompareixença.
10. DESEMPATS: Seguint les recomanacions de la FIDE, els desempats a aplicar seran per
aquest ordre:
1) Resultat Particular.
2) Major nombre de victòries.
3) Sonneborn-Berger.
4) Sistema Koya.
11. APEL·LACIONS: Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit durant el mateix
dia de l’incident en qüestió al Comitè d’Apel·lació. Aquest Comitè estarà format pel Director
del Torneig i tres jugadors escollits a l’atzar durant la primera ronda. Si un jugador part
d’aquest comitè es qui presenta la reclamació, no podrà participar en el debat de la seva
reclamació. Les decisions d’aquest comitè son definitives i inapel·lables. Hi haurà el full de
reclamació de la FCE a disposició de tots els participants.
12. NORMATIVA: Qualsevol altre punt no previst en aquestes bases es resoldrà d’acord amb
la normativa de la FCE, FEDA i FIDE. La participació en el Torneig implica l'acceptació
d’aquestes bases.

