XIV Obert Internacional d’Escacs Ràpid
Ciutat de Cervera (La Segarra)
Dia 24 de setembre del 2016 - inici 9:00 hores
Local de Joc: Casal de Cervera - Plaça Santa Anna
Torneig sistema Suís grup únic.
Ritme de joc: 12’ + 5 segons per jugada
Rondes: 8 (Només matí) Entrega premis sobre 14:30 H.
Torneig homologat per Elo català de ràpides.
Puntua pel Circuit de Ràpides de la D.T. de Lleida
Inscripcions fins 22/9: escacs.cat@gmail.com o Télf. 678150942
Chess-Results:

http://www.chess-results.com/tnr229733.aspx?lan=9

Preu inscripció: General: 10 € - Subs <14:anys: 5 €
Premis classificació Final:
1er. 150 € + Trofeu - 2òn. 100 € + Trofeu
3er. 75 € - 4rt. 50 € - 5è. 25€
Trams elo ràpid: A-B-C. 20€ al primer i 10€ al segon.
Trofeu al 1er. Sub -14, Sub-10 i Veterà+55 anys
Sorteig d’un pernil entre els participants.
Amb el suport i col·laboració de:

Ajuntament

Casal

Club Escacs Lleida

XIV Obert Internacional d’Escacs Ràpid
“Ciutat de Cervera”
Cervera, 24 setembre del 2016
Reglament del Campionat
Es jugarà a 8 Rondes (Jornada Matinal)
El ritme de joc es de 12 minuts + 5 segons per jugada.
S’utilitzarà el programa d’aparellament Suïs Manager i els sistemes de
desempat seran els següents:
-Buchols brasiler, -Buchols mitja -Buchols total -Progresius
Els Buchols seran els desempats 1er. 2on i 3er. i el seu ordre es sortejarà
després de l’ultima ronda.
-Si un jugador avisa d’un retard justificat a la primera ronda podrà
incorporar-se en la següent. L’absència injustificada en una ronda implica
la desactivació del Torneig.
-Al jugador que descansa se li adjudica 1 punt.
-El jugador que faci una jugada il·legal, reclamada per el seu adversari,
perdrà la partida.
-Al acabar la partida els jugadors deixaran les peces i el rellotge preparats
per la següent ronda i el guanyador i en cas de taules el que hagi jugat amb
negres, lliurarà a la taula arbitral la butlleta del resultat signada per ambdós
jugadors.
-Per qualsevol incidència en una partida, el reclamant pararà el rellotge i
demanarà la intervenció de l’àrbitre.
-Un cop aparellada una ronda, no s’admetran reclamacions sobre una ronda
anterior, cal que els jugadors comprovin la seva puntuació abans.
-Els premis econòmics no seran acumulables ni divisibles i seran lliurats
per rigorós ordre de classificació final. Si un premi de trams el guanya un
jugador que ja n’ha aconseguit un de la general, aquest premi passarà al
segon classificat del tram quedant desert el segon premi de tram.
-Per recollir un premi el jugador ha de estar present a la Sala.
-Es recorda la normativa sobre el telèfon mòbil i la prohibició de fumar.
-Durant la partida no es podrà abandonar la sala de joc.
-Les decisions del àrbitre seran inapel·lables. Hi haurà a disposició dels
jugadors el formulari de reclamació de la FCE.
-Per tot el que no quedi recollit aquí, serà aplicable la normativa de la
Fide/Fce.
Hi haurà servei de cafeteria i restaurant al local.
Organització del Torneig

