CAMPIONAT ABSOLUT I FEMENÍ DE CATALUNYA
2019 PROPOSTA DE BASES
LOCAL DE JOC:
El mateix del Campionat de Catalunya d’Edats.
DIES DE JOC:
Del 18 d’abril (dijous sant) al 22 d’abril (dilluns de pasqua) de 2019.
HORARI
Ronda 1: dia 18 d’abril a les 17 hores
Ronda 2: dia 19 d’abril a les 10 hores
Ronda 3: dia 19 d’abril a les 17 hores
Ronda 4: dia 20 d’abril a les 10 hores
Ronda 5: dia 20 d’abril a les 17 hores
Ronda 6: dia 21 d’abril a les 10 hores
Ronda 7: dia 21 d’abril a les 17 hores
Ronda 8: dia 22 d’abril a les 9 hores
SISTEMA DE JOC:
Suís a 8 rondes.
RITME DE JOC
90 minuts per jugada + 30 segons d’increment.
REGLAMENT DE JOC:
Segons el reglament de la Federació Catalana.
TANCAMENT D’INSCRIPCIONS
Inscripcions per escrit a través del FORMULARI, abans del 15/04/2019, a les 19 hores.
PARTICIPANTS
Per poder participar és necessari tenir llicència catalana en vigor i haver disputat alguna partida de la
Lliga Catalana del mateix any. També podrà jugar el Campionat els jugadors nascuts a Catalunya.
TITOL DE CAMPIÓ DE CATALUNYA ABSOLUT O FEMENÍ
El títol del Campionat de Catalunya Absolut o Femení serà per al primer jugador/a català classificat/da.
(7.1 Es considerarà jugador CATALÀ: El nascut a Catalunya, el que hagi adquirit el veïnatge català i
jugui sota bandera catalana o espanyola en la FIDE.
CLASSIFICATS
Els classificats amb l’estada pagada seran els següents:
-

Els dos primers del Campionat Absolut de l’any anterior.
Els quatre millors jugadors per elo FIDE, del mes de gener de l’any en que es disputi el
campionat.
Un jugador promocionable a escollir pel director del torneig.
Els campions dels Campionats Territorials individuals de Girona, Tarragona i Lleida.
Els dos primers classificats del Territorial individual de Barcelona.
Les dos primeres noies per elo FIDE del mes de gener de l’any que es disputi el campionat.

-

Les dues primeres noies del Campionat Femení de l’any anterior.

INCOMPAREIXENCES
Si un jugador no es presenta a una ronda, sigui la primera o qualsevol altre, serà eliminat del torneig.

ELO: El torneig serà vàlid per ELO català i FEDA i FIDE.
INSCRIPCIONS PREVISTES
Els pagaments seran de:
Per jugador: 40 €
•
•
•

Menors de 16 anys i majors de 60: 20€
Persones amb discapacitat: 20€
MI i GM: Gratuït.

Pagaments a la mateixa Federació o ingrés al compte de la FCE a La Caixa: ES28 2100 0804 3002 0084
8216 (indicant BLITZ+ nom de l'esportista).
DESEMPATS
Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:
•
•
•
•
•

Resultat particular
Buchholz -1 (amb ajustament FIDE)
Buchholz Total (amb ajustament FIDE)
Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE)
Progressiu fins a les últimes conseqüències

A efectes de desempat de buchholz, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE
COMITÈ DE COMPETICIÓ:
Les decisions de l’Àrbitre principal del torneig seran apel.lables al Comitè de Competició, que estarà
format pel director del torneig, un delegat federatiu i dos jugadors escollits d’entre els participants.
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Trofeus per als 3 primers classificats de la General, per al Campió i subcampió de tram i medalles per al 2
primers classificats, al millor Sub-16, millor sub-14, al millor Sub-12, al millor sub-10 i al millor major
de 60 anys.

