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Campionat de Veterans 
Fase prèvia de Barcelona 2014 

ORGANITZACIÓ 

La Federació Catalana d’Escacs. 

PARTICIPANTS 

Podran participar tots els jugadors/es de clubs pertanyents a la Delegació de Barcelona i 

que tinguin llicència federativa en vigor per a la temporada 2014, nascuts el 1955 o 

anteriors en homes i 1960 o anteriors en dones. 

SISTEMA DE JOC 

Es jugarà per sistema suís a 8 rondes mitjançant el programa SwissManager. 

HORARI I RITME DE JOC 

Les partides començaran a les 16:30 hores en sessió única. El ritme de joc és de 90 minuts 

per jugador més 30 segons d’increment per jugada. El jugador/a que no es presenti durant 

la primera hora de joc de les partides se li donarà la partida per perduda. 

CALENDARI DE JOC 

Començarà el dimarts dia 14/10/2014. Els calendari de joc serà el següent: 

� Ronda 1 : 14/10/2014 

� Ronda 2 : 21/10/2014 

� Ronda 3 : 28/10/2014 

� Ronda 4 : 04/11/2014 

� Ronda 5 : 11/11/2014 

� Ronda 6 : 18/11/2014 

� Ronda 7 : 25/11/2014 

� Ronda 8:  02/12/2014 

LOCAL DE JOC 

Seu Central de la Federació Catalana d’Escacs (C/Sant Adrià, 20 - Recinte Fabra i Coats) de 

Barcelona. 
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INSCRIPCIONS 

Fins el 29/09/2014 a les 19 hores. Les inscripcions s'hauran de fer mitjançant el formulari. 

L’import de la inscripció es pot fer mitjançat un ingrés al número de compte de La Caixa 

ES46 2100 0429 6102 0012 8214 i indicant veterans + el nom del jugador.  

 

Els clubs poden demanar carregar al compte del club l’import de la inscripció dels seus 

jugadors mitjançant un correu electrònic a federacio@escacs.cat.  

 

Les places són limitades a l’aforament del local de 86 jugadors. 

DRETS D'INSCRIPCIÓ 

10,00 €. 

AVALUACIÓ 

El torneig valdrà per elo català. 

PUBLICACIÓ DE L’APARELLAMENT 

Els aparellaments es faran públics el divendres abans del dia de joc. Podrà consultar-se a la 

seu social o en el web escacs.cat. El jugador que no vulgui ser aparellat haurà de 

comunicar-ho el mateix dia de la ronda a l’àrbitre o per correu electrònic a 

federacio@escacs.cat, com a molt tard el dijous, a les 19.30 hores, abans de la ronda a 

disputar. Es podrà sol·licitar no ser aparellat sense cap bonificació, un màxim de dues 

rondes. 

Si un jugador/a falta a una ronda sense justificar serà retirat del Torneig. 

SISTEMES DE DESEMPAT 

� Buchholz -1 (amb ajustament FIDE- oponent virtual). 

� Buchholz Total (amb ajustament FIDE- oponent virtual). 

� Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE- oponent virtual). 

� Progressiu fins a les últimes conseqüències. 

� Sorteig. 

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició. 

PREMIS 

Trofeu per al campió, subcampió i tercer.  

Un trofeu per al jugador més veterà i un altre trofeu per al primer jugador nascut l’any 

1943 o anteriors (els premis són acumulables). 
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Aquest torneig és classificatori, per a la final de Veterans de Catalunya 2015. Durant el 

torneig es publicaran el nombre de places classificatòries. 

LLIURAMENT DE PREMIS 

Els trofeus es repartiran el dimarts, 9 de desembre de 2014, per la tarda. Hi haurà un 

campionat de ràpides on podran participar el jugadors participants de tots els grups del 

Campionat Territorial i del Campionat de Veterans de Barcelona. 

ALTRES CONCEPTES REGLAMENTARIS 

Està prohibit la utilització de telèfons mòbils o altres dispositius electrònics durant la 

partida. En cas necessari els jugadors podran indicar a l’àrbitre la necessitat de tenir 

connectat el telèfon mòbil i aquest podrà autoritzar indicant la forma en que es podrà tenir 

encès. En cas que un mòbil emeti qualsevol so, l’infractor perdrà la partida. 

Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les actuals normes vigents de la FIDE i 

de la FCE. Les situacions de conflicte seran resoltes pel Comitè de Competició de la FCE. 

  

Barcelona, 2 de setembre de 2014 

  


