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(Torneig de cloenda de la competició escolar ) 

 

 

Pròleg 

La Comissió d’Escacs del Consell Esportiu del Vallès Oriental (CEVO) organitza com a cloenda de la FASE 

PRÈVIA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS DEL 2017 COMARQUES DEL VALLÈS ORIENTAL, 

OSONA I MARESME  el III Campionat de Ràpides del Vallès Oriental.  

Participants  

El torneig és obert a tots els participants amb llicència federativa en vigor o llicència esportiva CEVO. 

Inscripcions  

La data límit d’inscripció és el dijous 2 de març de 2017. Les inscripcions es realitzaran en l’imprès adjunt 

a:  vladimir.zaiats@gmail.com  (Grup A);  flancderei@gmail.com (Grup B).  

Per seguretat enviar còpies a:     mabadia86@gmail.com 

A) La inscripció serà gratuïta per tots els participants en les competicions escolars organitzades pel CEVO 

(FPCCE VOR-OSO-MAR i CPVOR). 

B)  El cost de la inscripció pels jugadors que pertanyin a les entitats participants en la competició escolar 

(FPCCE VOR-OSO-MAR i CPVOR) serà de 5 Euros sempre que es faci a través dels club abans del 

dijous 02/03/17 al compte bancari de BBVA: 

 

ES59-0182-8679-7502-0006-4958, identificant RAPIDES VOR + CLUB. 

 

C) Per a la resta de participants el cost de la inscripció serà de 10€ i s’haurà de fer efectiu com a màxim 

mitja hora abans de l’inici de la competició. Restarà tancada la inscripció en les 216 inscripcions. 

Sistema de competició  

El torneig es disputarà mitjançant el sistema suís basat en valoració (Handbook FIDE C.04.1), a 8 o 9 

rondes. El nombre de rondes es farà públic abans de l’inici del torneig.   

El torneig es disputarà en dos grups : 

 Grup A: Obert a tots els jugadors  

 Grup B: Jugadors sub8, sub10 i sub 12 amb un límit d’ELO de 1800 (Català estàndard). 

En funció de la inscripció es podran modificar els grups. 

Ritme de joc  

El ritme de joc serà de 3’+2”.  

Puntuacions 

 La puntuació per partida serà la següent:  

guanyada 1 punt  taules 0,5 punts  perduda 0 punts  
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Desempats 

 GRUP A 

1. Sistema Buchholz menys el pitjor (aplicant ajustament FIDE).  

2. Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament FIDE).  

3. Performance recursiva.  

 GRUP B 

1. Pel sistema Buchholz menys el pitjor (aplicant ajustament FIDE).  

2. Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament FIDE).  

En cas de persistir els desempats, s’aplicaran els següents criteris (segons l’ordre indicat): 

o Major nombre de partides guanyades.  

o Resultat particular dels escaquistes empatats.  

o Sorteig  

 Arbitratge  

Els que determini l’organització.  

Direcció del Torneig  

Actuaran com a director Sr. Joan Antoni Pérez Rodríguez com a adjunt Sr. Marçal Abadia Pastor 

Organitza  

La Comissió Tècnica d’Escacs del Consell Esportiu Comarcal del Vallès Oriental http://www.cevo.org  

Classificacions i premis 

La Comissió Tècnica d’Escacs del Vallès Oriental ha dissenyat un Calendari d’Oberts i Actius d’Escacs ( 

Calendari CTEVO) de les entitats que col·laboren en la competició escolar. Els jugadors premiats en el III 

Campionat de Ràpides  del Vallès Oriental, rebran com a premi una Tarja Regal amb inscripcions gratuïtes  o 

amb descompte en aquest calendari escaquístic. El detall dels premis de la tarja regal es publicarà en un annex. 

Data i llocs de celebració  

 S’iniciarà la competició el dissabte dia 4 de març a les 16:00 a la  Sala Polivalent “la Torreta” (C/ 

Folch i Torras, s/n) de Montmeló 

Durant totes les fases, per resoldre tot el que no s'hagi previst en les normes presents, general i tècnica, 

s'aplicaran els reglaments oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs, FEDA i FIDE i la reglamentació dels 

JEEC.  

http://www.cevo.org/

