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BASES X TORNEIG CLÀSSIC INTERNACIONAL SANT MARTÍ 2023
1. El torneig és obert a tots els jugadors que tinguin llicència FIDE en vigor, per la qual cosa està homologat per a elo FIDE, FEDA,
català i normes de MC. El local de joc serà la sala d’actes del Centre Cívic Sant Martí: c/ Selva de Mar, 215 08020 de Barcelona,
adaptada per disminuïts físics igual que els serveis. Aquest torneig es puntuable pel I Mini-Circuit Territorial de Barcelona
(https://escacs.cat/index.php/federacio/territorial-bcn/mini-circuit-barcelona).
2. S’aplicarà el sistema suís, fent servir el programa informàtic Swiss Manager, formant un sol grup ordenat per elo FIDE i per elo
català en segona instància i limitat a un màxim de 120 jugadors. Es jugaran 9 rondes durant nou dijous consecutius, del 12 de
gener al 9 de març, ambdós inclosos. Les sessions de joc començaran a les 19:15 h. El control de temps serà de 90 minuts més 30
segons d’increment per jugada feta. S’hauran d’apuntar sempre les jugades. Els temps per declarar perduda una partida per
incompareixença serà 60 minuts des de l’hora oficial d’inici del torneig.
3. Les inscripcions es poden fer fins el dimecres 11/01/2023 a les 19:00 hores o fins que quedi cobert l'aforament, al telèfon
676204833 de 10 a 22 hores, per correu als mail's cesantmarti@gmail.com o escacs@cesantmarti.com o mitjançant el formulari
d’inscripció a la web: http://www.cesantmarti.com. Podran inscriure’s jugadors a la segona ronda del torneig començant amb 0 punts
si no s’ha cobert l’aforament. L’organització es reserva el dret d’admissió.
4. Els drets d'inscripció seran:
QUOTA D’INSCRIPCIÓ GENERAL
JUGADORS majors 65 i menors 18
SOCIS Sant Martí

30 €
25 €
20 €

Es pot fer la inscripció al compte de BBVA-CX ES50 0182 6315 0002 0023 6853 fins el 11 de gener (inclòs) indicant
obligatòriament nom i cognoms del/s jugador/s.
5. Seran eliminats del torneig els jugadors que no es presentin sense causa justificada a la primera ronda, o en qualsevol ronda. Per
establir la classificació final, els empats a punts es resoldran fent servir els següents desempats amb l’Ajust Fide de jugador virtual:
Bucholz brasiler (o tall de Bucholz-1), el Bucholz mitjà i el Progressiu-Acumulatiu. Un cop acabada la darrera ronda del torneig es
sortejarà l’ordre dels tres primers desempats. En cas de persistir l’empat s’aplicarà el número de partides guanyades, el resultat
particular i el sorteig per aquest ordre. Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar als àrbitres abans de la finalització de la ronda
anterior.
6. El Director del Torneig el Sr. Javier Ríos Berral. L’ àrbitre serà el Sr. Pablo Castillo García (IA), com a Àrbitre principal. Les decisions
arbitrals seran inapel·lables.
7. Els premis son els següents i seran repartits de la següent manera:

Campió
Sots-Campió
Tercer
Quart

GENERAL
250 € i trofeu
180 € i trofeu
120 € i trofeu
80 €

TRAMS per elo català
1er ELO 2000-2149 50 € i trofeu
1er ELO 1850-1999 50 € i trofeu
1er ELO 1700-1849 50 € i trofeu
1er ELO fins 1699
50 € i trofeu

És obligatòria l’assistència dels jugadors premiats a l’entrega de premis per recollir el que hagin guanyat així com presentar DNI per
recollir el premi en metàl·lic. Els premis en metàl·lic estaran sotmesos a la legalitat fiscal legal. Els jugadors només podran
competir per als premis de la seva franja, no podent optar a la franja superior. No és pot acumular un premi de la classificació general i
un tram. Si a un jugador n’hi corresponen dos incompatibles, el seu premi a la franja d'elo passarà al següent classificat d'aquesta
franja. Per determinar els premis dels trams es farà servir l’elo Català.
8. El lliurament de premis es farà un cop acabada la darrera ronda, el dijous 09/03/2023. Les graelles són propietat de
l’organització. Està prohibit fumar a la sala de joc, inclosos cigarrets electrònics, anàlegs o succedanis; així com fer ús de telèfons
mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació, aplicant-se la normativa FIDE respecte a aquesta situació (es tindran
totalment apagats). Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas dels menors d’edat, autoritzen la publicació de les seves
dades personals en els diferents mitjans que l'organització consideri oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de
resultats, classificacions, participants, partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.).
9. El torneig quedarà suspès quan per motius de força major impedissin el seu desenvolupament d’inici o si no s’inscriuen el nombre
mínim de 50 jugadors, en aquest casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.
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10. Mesures anticovid-19. Degut a les circumstàncies especials sanitàries s'han de prendre les mesures que corresponguin, a les quals els
jugadors tindran que respectar i complir, seguint les instruccions de les màximes autoritats sanitàries i/o governamentals en el moment
del desenvolupament del torneig.
En cas d’haver d’aturar o anul·lar la competició per raons sanitàries, el torneig es donarà per finalitzat i serà vàlid per avaluació d’elo:
1. Si en el moment de la finalització portem set o més rondes, la classificació vigent serà la classificació final del torneig. A
tots els efectes el torneig es considera com si s'hagués jugat les nou rondes.
2. Si en el moment de la finalització portem sis o menys rondes, la classificació vigent serà la classificació final del torneig.
L’organització retornarà la part proporcional dels drets d’inscripció en la mateixa proporció de la part no jugada del torneig i
es cancel·len els premis economics.
11. Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE, FEDA, FCE. La participació al torneig
suposa l'acceptació d'aquestes normes.

