
                 

Obert de Canovelles de Cap d’Any 2023 
(torneig del I Mini-Circuit Territorial de Barcelona)  

 
0.- Nota general: L’organització del torneig vetllarà pel compliment estricte de les normes sanitàries, en 

particular, del Protocol Covid-19 per a Competicions d’escacs de la Federació Catalana d’Escacs, així 

com de protocols municipals.  

L’organització s’encarregarà de la desinfecció del local de joc. El compliment de les normes sanitàries 

anunciades per l’Organització serà obligatori per a tots els participants. 

1.- Format: El torneig es disputarà mitjançant el sistema suís FIDE holandès (Handbook FIDE C.04.3), 
a 7 rondes. 

2.- Sala de Joc: Situada al Teatre-Auditori Can Palots, c./ Barcelona, 8-10, de Canovelles. GPS: 

41.61877, 2.2763903. 

3.- Dies de joc: 27, 28, 29, 30 de desembre de 2022 i el 2 de gener de 2023.  

4.- Horari: Recepció de participants el 27 de desembre a partir de les 15:15 h. 

 

Horari de rondes 

27-des (dt) 28-des (dc) 29-des (dj) 30-des (dv) 2-gen (dll) 

 R2 10:00  R5 10:00 R7 10:00 

R1 16:00 R3 16:00 R4 16:00 R6 16:00  

 

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 60 minuts des de l'inici establert de la ronda. 
5.- Ritme de Joc: 90 minuts per a tota la partida més 30 segons d'increment per cada jugada 

realitzada a partir de la jugada 1.  

6.- Homologació: El torneig s’homologarà per la Federació Catalana d’Escacs (FCE) i serà vàlid per a 

ELO FIDE/FCE/FEDA. 

7.- Jugadors: Podran participar tots els jugadors amb llicència federativa en vigor de la FIDE/FCE per 

a la temporada 2022. El rànquing inicial s’ordenarà en primer lloc per l’ELO FIDE, posteriorment per 

l’ELO FCE i el de la FEDA (llistats de l’1 de desembre de 2022). En cas que un jugador no disposi d’Id-

FIDE, ha d’avisar a l’àrbitre principal (vladimir.zaiats@gmail.com) abans del 20 de desembre de 2022.  
IMPORTANT: El nombre mínim de jugadors perquè se celebri el torneig és de 60. 
8.- Aparellaments i “byes”: Els aparellaments es realitzaran amb el programa Swiss Manager. No 

s’acceptaran reclamacions respecte dels aparellaments publicats excepte en els casos que l’equip 

arbitral ho consideri imprescindible.  

Aquells jugadors que per qualsevol circumstància hagin d'absentar-se alguna ronda, ho hauran de 

comunicar a l’àrbitre principal (a la mateixa sala de joc) fins a l’hora d’acabament de la ronda anterior 

a la que es vol absentar-se. Només es podrà demanar no ésser aparellat dues rondes, un tercer “bye” 

implica la retirada del jugador del torneig. Tots aquests “byes” són de 0 punts. 

9.- Drets d’inscripció a l’Obert de Canovelles de Cap d’Any 2023, amb pagament anticipat per 
transferència al compte IBAN ES12 2100 0307 9801 0093 3444, abans de les 23:59 h del 25 de 

desembre de 2022 (indiqueu NOM COMPLET + CAP ANY):   

 

 

IMPORTANT: Els jugadors que no han satisfet els drets d’inscripció abans de les 23:59 h del 23 

de desembre de 2022, es donaran de baixa de la llista publicada en Chess-Results el 25 de 

desembre. Per poder tornar a aparèixer-hi, hauran d’enviar per WhatsApp al 661 265 430 el 

comprovant de pagament de la inscripció al torneig.  

 

Si el torneig no es pogués celebrar per indicacions sanitàries, es retornaria l’import íntegre de la 
inscripció a cada jugador. 

 

Per inscriure's al torneig, truqueu o envieu un missatge WhatsApp al 661 265 430 (Daniel Flores) o 

envieu un correu electrònic a vladimir.zaiats@gmail.com indicant els noms, cognoms i el club. En cas 

de no rebre cap confirmació, torneu enviar les dades o contacteu el telèfon 661 265 430. 

 

10.- Eliminació de l’Obert: Qualsevol jugador que no es presenti, sense causa justificada i sense avís 

previ, a la primera ronda, serà eliminat del torneig. Tots els  jugadors que no compareguin, sense 

notificar-ho, a dues rondes seran eliminats, sense poder reclamar la quota d’inscripció abonada.  

Si un jugador s’ha de retirar del torneig per raons mèdiques, en cap cas se li retornaran els drets 

d’inscripció.  

- General: 30€  

 - Jugadors més grans de 65 anys (nascuts l’any 

1957 i anteriors), socis del C.E.Canovelles, Sub-14 

(nascuts l’any 2008 i posteriors): 

 

25€ 

 

 

https://www.fide.com/component/handbook/?id=170&view=article
https://goo.gl/maps/jgrmh2Ke2St
mailto:vladimir.zaiats@gmail.com
mailto:vladimir.zaiats@gmail.com


                 

 
11.- Premis i trofeus. 

Classificació general: 1r – 210€ i trofeu, 2n – 150€ i trofeu, 3r – 100€ i trofeu, 4t –90€, 5è – 80€, 6è – 

70€, 7è – 60€, 8è – 50€, 9è – 50€, 10è – 40€. 

Trams d’ELO FCE: 1r fins a 1699 (D), 1r 1700-1849 (C), 1r 1850-1999 (B), 1r 2000-2149 (A), 1r 2150-

2299 (A0) – 30€ i trofeu.  

Els trams A, B, C i D comptaran per a premis del I Mini-Circuit Territorial de Barcelona. 

 

Perquè hi hagi premi al primer classificat d’un tram d’ELO, hi ha d’haver almenys 5 jugadors en 

el grup corresponent. Si el nombre de jugadors en un tram d’ELO és inferior a cinc, aquests 

s’incorporen al tram immediatament superior. 

 

Premis especials: 

Millor/a jugador/a més gran de 65 anys, millor jugador local, millor jugadora, millor Sub-8, Sub-

10, Sub-12 i Sub-14 – 30€ i trofeu. 
Els premis no són pas acumulables. En cas d’optar a més d’un premi, al jugador se li lliurarà el premi 

de més valor. En cas que siguin premis de valors iguals, serà l’Organització qui decidirà el repartiment 

dels mateixos entre els jugadors implicats. 

 

12.- Lliurament de premis: Els premis i els trofeus es recolliran el dia 2 de gener, en finalitzar-se la 

darrera ronda. Per raons sanitàries i de seguretat no es realitzarà cerimònia de lliurament de premis. 

Els trofeus es posaran a disposició dels guanyadors en acabar el torneig, un cop tancades les 

classificacions. 

 

13.- Desempats: S’aplicaran els següents desempats, i en aquest ordre (Handbook C.04.2, 13.16.4): 

1) Buchholz (-1), amb correcció FIDE (“oponent virtual”). 

2) Buchholz total, amb correcció FIDE (“oponent virtual”). 

3) Sonnenborn-Berger. 

4) Progressiu acumulatiu, sense arribar a les últimes conseqüències. 

5) Resultat particular. 

L’ordre dels primers tres desempats se sortejarà en finalitzar-se el torneig. El quart i ei cinquè 

desempats aniran en l’ordre indicat. 

 

14.- Apel·lacions: Qualsevol litigi que es presenti serà resolt, en primera instància, per l'àrbitre 

principal o el director del torneig (exclusivament per temes no reglamentaris) i, en segona instància i a 

petició de l'interessat, pel Comitè de Competició. El Comitè de Competició estarà format pel director del 

torneig i 2 jugadors, a escollir durant la primera ronda. En cas de reclamació que impliqui a un dels 

jugadors escollits, actuarà com a membre del Comitè de Competició el primer jugador del rànquing 

inicial no implicat en el litigi.  Les reclamacions a aquest comitè s'hauran de presentar per escrit com a 

màxim 15 minuts després de la finalització de la ronda objecte de reclamació. Les decisions d’aquest 

Comitè seran definitives i inapel·lables. En cas d’incidències en les rondes 3 i 6, l’Organització pot 

realitzar l’emparellament de la ronda següent sense haver d’esperar la resolució del Comitè, per no 
perjudicar el la temporització del torneig.   

Hi haurà el full oficial de reclamació de la FCE a disposició de tots els participants.  

 

15.- Mòbils: Els jugadors podran dur a sobre telèfons mòbils i altres dispositius de comunicació, però 

aquests hauran d’estar completament desconnectats durant la disputa de la ronda. Si algun dispositiu 

produeix un so, el jugador perdrà la partida. L’oponent serà declarat guanyador. Tot i així, si l’oponent 

no pot guanyar la partida per mitjà de cap sèrie de jugades legals, la seva puntuació serà de taules.  

 

16.- Direcció i Arbitratge: El director del torneig és Sr. Daniel Flores i Muñoz. L’àrbitre principal serà 

el Sr. Lluís Las Heras (Àrbitre Català).  

 

17.- Normativa: Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en 

els diferents mitjans de comunicació que l’Organització consideri oportuns per a la necessària difusió 

de l’esdeveniment (rànquings, llistats de resultats, classificacions, partides, fotografies, vídeos, etc.). 
Qualsevol punt no inclòs en el present reglament serà resolt per la normativa FCE i, en general, la de la 

FIDE (Federació Internacional d'Escacs), amb les obligatòries adaptacions a les característiques del 

torneig. 

La participació en aquest torneig suposa l'acceptació, per part del jugador, d'aquestes bases.  

 

18.- Web oficial:    https://escolaescacsosona.blogspot.com/ 

https://www.fide.com/FIDE/handbook/Standards_of_Chess_Equipment_and_tournament_venue.pdf
https://escolaescacsosona.blogspot.com/

