
TORNEIG D’ESCACS RÀPIDS PER EDATS

SETMANA DEL CAMPIONAT DEL MÓN D’ESCACS

FEMENÍ PER EQUIPS

SITGES, 25 DE SETEMBRE DE 2021

BASES

Direcció del Torneig:

Organitzat per la Federació Catalana d’Escacs amb la col·laboració de la Penya d’Escacs del Casino Prado.

Local de joc:

Jardí Casino Prado, Francesc Gumà 6-14, 08870 Sitges

Sistema de joc:

Sistema suïs a 6 rondes. No és vàlid per elo.

S’organitzaran dos grups (depenent del nombre d’inscrits, jugaran en grup únic):

● Grup A: Sub 14 i sub 16

● Grup B: Sub 8, sub 10 i sub 12

Ritme de joc:

5 minuts + 2 segons d’increment.

Dia i horari de Joc:

Dissabte 25 de setembre de 2021. L’hora d’inici de la primera ronda serà a les 10:00 hores. El lliurament de

premis tindrà lloc un cop acabada la següent activitat programada, juga amb l’alcaldessa de Sitges.

Inscripcions:

Gratuïta i oberta a tots els jugadors menors de 16 anys, tinguin o no elo. Places limitades a un màxim de 30

jugadors amb un mínim de 16 jugadors. La inscripció es pot fer fins 1 hora abans de l’inici de la primera

ronda, de les següents formes:

● Trucant o enviant un whatsapp al telèfon: 677385593

● Enviant un e-mail a: aferretsoler@gmail.com

mailto:aferretsoler@gmail.com


S’establirà el rànquing d’acord l’elo català si es disposa d’ell. Els jugadors que només tinguin elo FIDE se’ls

sumarà 100 punts al seu elo de referència. Als jugadors no federats se’ls assignarà un elo en funció de la seva

edat de la següent forma:

Sub 16 - 1600 punts d’elo, Sub 14 – 1500, Sub 12 – 1400, Sub 10 – 1300, Sub 8 – 1200.

Desempats:

S’aplicaran per l’ordre (Bucholz (-1), Bucholz total, Resultat particular – Color (en cas de taules guanyen

negres).

Arbitratge:

L’equip arbitral estarà dirigit per àrbitres de la Federació Catalana, essent les seves decisions inapel·lables.

Incompareixences:

Els jugadors que no es presentin per una raó no justificada, quedaran retirats del torneig. Els jugadors que

s’hagin d’absentar alguna ronda ho hauran de comunicar prèviament a  l’àrbitre.

Difusió del torneig:

Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals i imatges en els diferents

mitjans de comunicació  que l’organització consideri oportú difondre.

Premis:

1r, 2n i 3r classificats de cada grup: Obsequi.

Primers classificats en cada tram d’edat: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 i sub 16: Obsequi.

Els premis no seran acumulatius.

Normativa:

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà mitjançant la normativa de la Federació Catalana

d ‘Escacs. El reglament serà el de les lleis generals dels escacs, amb les següents excepcions:

a) És vàlida la norma de ‘peça tocada’ segons l’article 4 de les Lleis dels escacs.

b) Una vegada feta una jugada il·legal i una vegada el jugador infractor hagi donat el rellotge, es pararà

el temps i es comunicarà a l’àrbitre, que donarà la partida per perduda al jugador que hagi comès la

infracció. Dita reclamació s’ha de fer parant abans el temps.

c) Per reclamar la victòria per temps, el jugador que reclami ha de parar tenint temps encara i estan el

del seu contrari a 0. Si els dos rellotges estiguin a 0, el resultat seria taules.

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.



Normativa COVID-19:

El torneig contempla el Pla d’Actuació per Prevenir el Contagi per COVID-19 (versió 2.1.) penjat a la pàgina

web de la FCE (www.escacs.cat). Les mesures que hauran de tenir en compte tant els jugadors com els

acompanyants seran les següents:

a) Es proporcionarà mascaretes als jugadors i jugadores, la qual serà d’ús obligatori durant la pràctica
esportiva dels escacs. Així com s’assegurarà l’aplicació de gel hidroalcohòlic dels participants en cada
partida.

b) Els espectadors no podran accedir a la zona de joc. Tanmateix, els jugadors i jugadores que acabin les
partides no es podran quedar com a espectadors d’altres partides sinó que hauran de sortir del
perímetre de joc.

Amb la col·laboració de:

http://www.escacs.cat

