
V Campionat d’ESCACS de partides ràpides 
FESTA MAJOR DE PONT DE SUERT – 2016 

 

 

 

Programa  
 

LLOC.-  Plaça Mercadal del Pont de Suert 

DIA.-  7 d’agost de 2016 (diumenge) 

HORA.- 10:00 del matí  

 

 

Bases del torneig 
 

 Es faran 9 rondes (segons inscripcions es podrà augmentar a 11 o disminuir a 7) 

 Àrbitre: Marcel Bonet, simultaniejarà les seues funcions amb les de jugador  

 Director del torneig: Manel Pueyo, telèfon per inscripcions: 639.94.73.58 

 El torneig està inclòs en el circuit de ràpides de la D.T. de Lleida. 

 Es jugarà en un sol grup, sistema suís amb els següents trams: 

- Absolut. 

- Tram A: Amb Elo comprès entre 1901 i 2100 

- Tram B: Amb Elo comprès entre 1801 i 1900 

- Tram C: Amb Elo comprès entre 1701 i 1800 

- Tram D: Amb Elo igual a 1700 , inferior i no federats. 

 El reglament serà tot el de la Federació Catalana: 

- Peça tocada, peça moguda 

- Una sola jugada il·legal avisada perd la partida directament 

- Si l’anterior jugada a la il·legal era il·legal, no importa, guanya qui avisa l’última 

- Etc. 

 El torneig és obert a Federats i No Federats. 

 Les partides seran a 5 minuts per jugador  

 

 

Trofeus i Obsequis 
- Classificació general.- 

o 1r Classificat absolut:   100 € 

o 2n Classificat absolut:  50 € 

- Primer i segon de cada tram:          TROFEU 

- Classificació local.- 

o 1r Classificat local:  30 € 

o 2n Classificat local:  TROFEU  

 

 

 Si durant la partida hi ha algun dubte, poseu PAUSA al rellotge i aneu a buscar l’àrbitre que 

farà el mateix amb la seua partida. 

 

 

 

 

NOTA: Es prega màxima puntualitat en la primera ronda i en totes, la falta de la mateixa pot ser 

sancionada amb un 0 a la partida. Després de la ronda 4 hi haurà un descans una mica més llarg. 


