
 
 

XII Obert de Primavera La Lira 2019 
 

1.- El torneig és obert a tots els jugadors amb llicència actualitzada a favor de la F.C.d'E. 
 
2.- Es jugarà els dijous, a les 19:30 hores, a partir del 4 d’abril  de 2019 fins al 6 de juny, durant 9 

rondes. Els dies de joc seràn: 4, 11 i 25 d’abril; 2, 9, 16, 23 i 30 de maig; i 6 de juny. 
 

3.- El torneig s’organitza juntament amb la Sociedad Cultural i Esportiva La Lira. 
 
4.- S'aplicarà el sistema suís FIDE, formant un únic grup, i normes F.C.d'E. El torneig serà vàlid per a 

ELO català i per a ELO FIDE . 
 
5.- El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador més 30 segons d’increment per jugada 
 
6.- Els jugadors que no es presentin a jugar la 1ª ronda seran eliminats; a l'igual que aquells que faltin 

dues rondes, consecutives o no. El jugador que no es presenti a jugar 60 minuts després de 
començada una ronda, perdrà la partida per incompareixença. 

 
7.- Els desempats es resoldran per aquest ordre: Puntuació progressiva acumulativa completa, Bucholz 

amb tots els contrincants (FIDE), Sonnenbor-Berger, Kasdan. 
 
8.- Actuarà com a àrbitre principal Eleuterio Daimiel, i com a director del torneig Agustín Calvo. 
 
9.- Allò no previst en aquest reglament, es regirà pel de la F.C.d'E. i el de la F.I.D.E. La inscripció 

suposa l'acceptació d'aquestes normes. 
 
10.- L'organització es reserva el dret d'admetre o rebutjar una inscripció, sempre per motius 

fonamentats. 
 
11.- Premis: Campió Trofeu i 200 euros 
 Sots-Campió Trofeu i 100 euros 
 Tercer Trofeu i 50 euros 
 1º ELO català entre 2000 i 2099 Trofeu i una inscripció gratuïta 
 1º ELO català entre 1900 i 1999 Trofeu i una inscripció gratuïta 
 1º ELO català entre 1800 i 1899 Trofeu i una inscripció gratuïta 
 1º ELO català inferior a 1800 Trofeu i una inscripció gratuïta 

Els premis en metàl·lic no es repartiran entre els empatats. Els tres primers classificats no podran 
optar a premi de tram. El campió de cada tram d’ELO tindrà inscripció gratuïta en 1 dels 2 
següents oberts organitzats per La Lira (a escollir pel jugador). 

 
12.- Els premis s'hauran de recollir personalment el dia del seu lliurament, que serà el dijous 6 de juny a 

les 23:30 hores, o en acabar la ronda. 
 
13.- La data límit d'inscripció serà el dimecres 3 d’abril a les 19:00 hores. Drets d’inscripció: 

27 euros, inscripció general. 
23 euros, si es paga abans del 30 de març, i fent un ingrés al compte ES25-0182-1517-84-

0202757825 de BBVA (indicar nom i club). 
21 euros, si hi ha 4 o més jugadors inscrits del mateix club. 
14 euros, si el jugador és soci de La Lira. 

 
14.- PER INSCRIURE-US o informar-vos, en el local de joc (c/ Abat Odó, 22, Baixos; 08030 

Barcelona (Sant Andreu) ) o truqueu a: 
Eleuterio Daimiel 649 69 12 65, edaimiel@ekamat.es 
Joan Ferrer 93 311 09 42  (dilluns a divendres de 21 a 23) 


