BASES
2n. Torneig d’ESCACS La Faiada

Local de joc: Jardins de La Faiada a Pont de Suert (www.lafaiada.com)
Sistema de joc:
o Obert a no federats i federats d,altres nacionalitats
o Dos grups creats a partir del rànquing inicial
o Lliga a una sola volta dintre de cada grup
o 7 rondes o més en funció dels participants, els dos primers de cada grup es
classifiquen per la Final a 4
o La Final a 4 es juga a doble volta i en cas d'empat es fa una tercera partida
que si s'empata guanya el match qui portava negres. La Final a 4 és
semifinals, final i final de consolació
o Aparellament manual
o Ritme de joc: Blitz (5 minuts per cap per a fer tota la partida)
Dia i horari de joc:
El dissabte 13 de juliol a les 18:00 es començarà la 1a ronda. La segona ronda començarà
quan s’hagi acabat la 1a. Començarem les partides tots alhora amb un descans promig de 5
minuts respecte a l’últim que hagi acabat (després de la ronda 4 es farà un descans de 10
minuts) Durant el campionat no es pot abandonar la zona de joc (Jardins de la Faiada) La no
puntualitat d’un jugador pot comportar-li la pèrdua del punt en joc.
Temps d’espera: quan l’àrbitre marca l’inici de ronda tant el jugador de blanques com el de
negres pot posar en marxa el seu rellotge independentment de que el rival estigui davant.
Recordatori de normativa: Mòbils en silenci, no es poden atendre trucades telefòniques a
risc de perdre la partida en joc. La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part
del jugador, d’aquestes normes. Per qualsevol cosa no especifica en aquestes bases es farà
cas a les normes FIDE (Federació Internacional d’Escacs)

Director del Torneig: Manel Pueyo
Àrbitre: Marcel Bonet . Qualsevol dubte que tingueu pareu el rellotge pel botó de davant
de PAUSA i aneu a buscar a l’àrbitre.

