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El joc consisteix en fer un equip amb 4 jugadors siguin del club que siguin. 
Només hi ha dues condicions, tots han de jugar en una mateixa categoria i 
que la suma dels ELO CATALÀ dels quatre jugadors no superi els següents 
punts: 
  SUB-10: 6900   SUB-12: 7500   SUB-14: 8200 
 SUB-16: 8400    SUB-18: 8800 
Hi ha temps per fer l'equip durant la primera i segona rondes. A les 6 de la 
tarda del diumenge, un cop començada la 3a ronda, ja no es recolliran  

El joc esta obert a tots els acompanyants, delegats i jugadors. 
Nomes es podrà fer un equip per persona i categoria excepte en el cas dels 
jugadors que nomes podran fer equip en les categories on no competeixen. 

Cal omplir una butlleta (cada categoria son d'un color) posant els 4 jugadors 
de l'equip (nº de rànquing inicial, nom i ELO català), les dades de la persona 
que participa i un telèfon de contacte. 
Les butlletes es poden recollir a la llibreria que es posarà al costat de  les sales 
de joc o a l’espai de la Federació. 
Sobretot comproveu que les sumes de ELO no sobrepassen els valors de la 
categoria i que els 4 jugadors son de la mateixa categoria. Les butlletes que 
no compleixin això seran anul·lades. 

· En primer lloc es sumaran els punts dels 4 jugadors de l'equip i el que tingui 
més punts guanyarà. 
· En cas d'empat, es sumaran els llocs de la classificació igual que en els Premis 
Jordi Puig i Copa Promoció i l'equip amb menys punts guanyarà. 
· Si segueix l'empat guanyarà aquell que tingui millor classificació. 
· Finalment, si segueix l'empat, es tindrà de sortejar. 

Hi haurà un obsequi per al primer de cadascuna de les cinc categories. 

  


