
CIRCUIT DRAC ARTCAI 2023

Un dels motius principals d’aquests Tornejos d’Escacs Solidaris 
DRAC ARTCAI, és que gràcies a la vostra participació en jugar, molts
nens malalts hospitalitzats obtindran de regal contes del Drac Artcai. 
❤ ♟ 

1 TORNEIG D’ESCACS SOLIDARI DRAC ARTCAI 2023
                                                                                                     
Organització: Club d’Escacs Vila-Seca

Sistema de joc: El torneig es disputarà pel sistema suís a set rondes (depenent del 
nombre d’inscrits al torneig se'n farien 8). 

La participació està oberta a jugadors federats i no federats.

Inscripció: 5€ per a tots els jugadors 

Per WhatsApp als tel. 606 342 947 -  620 090 377

Local de joc:  Escola Torroja i Miret, c/.de Tarragona, 9. Vila-Seca  

Dia i horari de joc: Dissabte 15 d’abril de 2023. El Torneig començarà a les 17 h.

Ritme de joc: 5 minuts  més tres segons/jugada per a cada jugador.
Torneig vàlid per Elo català.
Direcció del Torneig:  Club d’Escacs Vila-Seca
Equip arbitral: Josep Antoni Mateu
Comitè: No hi haurà Comitè d'Apel•lació; les decisions arbitrals seran inapel•lables.

Premis:    
                         TROFEUS

- Tres Primers Classificats General
- 1r. Classificat Tram 1000-1699 
- 1r. Classificat Tram 1700-1849 
- 1r. Classificat Tram 1850-1999
- 1r. Classificat Tram 2000-2150
- 1r. Classificat Veterà
- Tres Primers Classificats Sub 14

Els premis no seran acumulatius.



Normes Diverses: 

* El sorteig de la primera ronda s’efectuarà abans de l’inicí del torneig.
* Els jugadors en acabar la partida hauran de col•locar les peces per al començament de
la següent ronda, deixant al centre del tauler el rei del guanyador de la partida, i els dos
reis en cas de taules.
* El jugador que realitzi una jugada il•legal tindrà penalització d’increment d’un minut
al adversari. A la segona il·legal perdrà la seva partida. La peça tocada s’ha de jugar (a
no ser que estigui clavada per escac).
* L’àrbitre pot decidir a petició d’un dels jugadors que una partida és taules quan no
existeixi suficient material per part de cap dels contrincants per realitzar mat o és dóna
una situació de taules teòriques i l'àrbitre considera que un dels jugadors està especulant
clarament amb el temps.
* L’àrbitre però, no intervindrà en el transcurs de les partides si no és mitjançant una
reclamació o per aplicar el Reglament General d’Escacs.
* El desempat es determinarà per Bucholz Brasiler, Bucholz total, Progressiu- 
Acumulatiu, Particular i Color (guanyen negres).
* Temps d’espera per ronda: cinc minuts.

* Normes aplicables de la FIDE en partides llampec, especialment l’article B.3.

* La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part del jugador, d’aquestes
normes.
 
*  L’organització  del  torneig  confia  en  l’esportivitat  dels  participants  pel  correcte
funcionament del torneig.

Us esperem a tots !!! 

Projecte Solidari Drac Artcai

                                                                                                            


