I Obert d’escacs de tardor de Tàrrega 2015
Bases del torneig
 El torneig es obert a tots els jugadors amb llicencia federativa de la FCE.
 El local de joc serà la Sala Oficina Jove de l’Urgell, al C/La solana, 6.
 Els dies de joc seran el 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre, i 6, 13 i 20 de novembre.
 Es jugarà els divendres al vespre a les 21.00 hores.
 El torneig es jugarà en un sol grup, disputant-se per sistema suís a 8 rondes.
 El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador per tota la partida, més 30 segons
d’increment per jugada.
 El torneig es homologat per la FCE, i vàlid per elo català.
 Els aparellaments
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 Hi haurà una tolerància d’una hora pels jugadors que arribin tard a l’hora d’inici
de les partides, si un jugador arriba a les 22.00h o mes tard, perdrà partida.
 El jugador que no es presenti una ronda sense causa justificada, serà eliminat
del torneig.
 El jugador que no es presenti dues rondes, justificades o no, serà eliminat del
torneig.
 Durant la partida esta prohibit que els jugadors facin us de qualsevol telèfon
mòbil o aparell electrònic, si durant la partida qualsevol aparell electrònic emet
qualsevol tipus de so o un jugador manipula un d’aquests aparells, perdrà la
partida automàticament.
Si algun jugador, per algun motiu raonable, necessita tenir connectat algun
mòbil, ho ha de comunicar a l’àrbitre abans de l’inici de la partida, tot i això el
mòbil haurà d’estar en marxa en mode vibració.
 Els desempats que s’aplicaran seran els següents:
 Bucholz-1
 Bucholz mitjà
 Bucholz total
 Progressiu acumulatiu
L’ordre dels mateixos es sortejarà un cop acabada la darrera ronda.
 L’aparellament de la primera ronda es penjarà a chess-results el dia 1 d’octubre
a les 21.00 hores. Les demes rondes es penjarà l’aparellament de la següent
ronda el dilluns anterior a les 21.00 hores
 Per demanar no ser aparellat una ronda s’haurà de demanar com a màxim el
dilluns anterior a les 14.00 hores.
 Qualsevol punt no previst en aquestes bases s’aplicarà el reglament de la FCE i
les Lleis de la FIDE.
 La participació d’aquest torneig implica l’acceptació d’aquestes bases.

PREMIS
Categoria Absoluta (elo 2100 o superior)






Campió absolut
Subcampió absolut
3r classificat absolut
4t classificat absolut
5é classificat absolut

– 300 euros + trofeu
– 200 euros + trofeu
– 100 euros + trofeu
– 50 euros
– 25 euros

Trams d’elo (*)



1r classificat tram
2n classificat tram

– 60 euros + trofeu
– 30 euros

(*) Hi haurà tres trams d’elo que, un cop fet l’ordre de forces inicial, i després de
descomptar els jugadors pertanyents al tram absolut, es repartiran equitativament entre la
resta de jugadors inscrits.
Exemple: hi ha 50 jugadors inscrits, i 8 d’ells pertanyen a la categoria absoluta, resten 42
jugadors, que es dividiran entre els tres trams d’elo, de manera que els trams B, C i D
tindran 14 jugadors, quedant de la següent manera: del 9 al 22 formaran el tram B, del 23
al 36 formaran el tram C, i del 37 al 50 formaran el tram D.






1r
1r
1r
1r

classificat veterà (+60anys)
classificat local
classificat Sub-16
classificada femenina

-

trofeu
trofeu
trofeu
trofeu

Els premis econòmics no seran acumulatius.
Els jugadors premiats han d’estar presents a l’entrega de premis.

INSCRIPCIONS
 Es poden fer per correu electrònic a cetarrega@hotmail.com , o be per telèfon
al mòbil 676688418 (Ramon Verdés).
 Al fer la inscripció s’han de donar les següents dades: Nom i cognoms, club, elo i
telèfon de contacte. Els jugadors que siguin veterans o sub-16 han de donar la
data de naixement.
 La data límit d’inscripció es el dia 30 de setembre, a les 20.00 hores.
 El preu de la inscripció es de 20 euros.
 Les inscripcions s’han d’abonar abans o durant la primera ronda de joc.
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