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Campionat de Catalunya d'Escacs Actius d'Edats. 
XIII Festival d'Escacs Memorial David Garcia Ilundain 2015 Escacs 

de Base 
 
ORGANITZA: 
   
La Federació Catalana d’Escacs i el Club d'Escacs Prado Suburenc.   
 
DIA:                                        
Dissabte, 12 de desembre de 2015 
 
HORARI:        
                          
De 9:45 a 14:15 i de 16:00 a 20:00 hores.   
 
LOCAL DE JOC: 
 
L’Hotel Sunway Playa Golf & Spa de Sitges. Passeig Marítim, 92-94, de Sitges. 
 
La Federació posarà a disposició dels participants i dels acompanyants el servei 
d'autocar, amb sortida des de Barcelona i altres punts de les Delegacions. L'horari 
encara està per determinar i el preu serà de 4 € el participant al torneig i de 10 € 
l'acompanyant.  
 
En el cas de no ser un mínim de 10 interessats, el servei d'autocar no es portarà a terme. 
 
També es pot arribar en tren: Fins a l'estació de Sitges i allà hi ha un autobús urbà que 
surt cada mitja hora fins a Terramar, urbanització on està ubicat l'hotel. L'hotel Sunway 
està a 100 metres. 
 
+ info  
 
CATEGORIES:   
                      
Podran participar tots els esportistes que tinguin llicència federativa en vigor per l’any 
2015.  
 
Es jugarà en 5 grups mixtes de les següents categories:  
 
SUB-8: Nens/es nascuts l’any 2007 i posteriors. 
 
SUB-10: Nens/es nascuts els anys 2006 i 2005. 
 
SUB-12: Nens/es nascuts els anys 2004 i 2003 

http://www.sitges.cat/doc/doc_36878750_1.pdf
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SUB-14: Nens/es nascuts els anys 2001 i 2002. 
 
SUB-20: Nois/es nascuts els anys 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 I 2000.   
 
INSCRIPCIONS:                     
 
6 € per participant. 
 
El termini d'inscripció finalitzarà el dia 7 de desembre de 2015 a les 19 hores. Les places 
són limitades i s'agafaran per rigorós ordre d'inscripció.  
 
Per fer la inscripció s’ha d’omplir el formulari. No s’acceptaran inscripcions que no es 
facin mitjançant el formulari. 
 
Rebreu un e-mail de la Federació confirmant la inscripció, però aquesta no és 
immediata. En cas de no rebre’l, reclameu la confirmació. 
 
El pagament de la inscripció es pot fer mitjançant una transferència al número de 
compte de ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant el nom i cognoms del participant + 
Memorial Base, o a la seu de la Federació Catalana d’Escacs. 
 
ACREDITACIÓ:         
   
Els esportistes hauran de portar un dels següents documents per verificar la seva edat: 
DNI, llibre de família, o passaport.  
 
SISTEMA DE JOC:      
 
Suís a 8 rondes. Partides a 15 minuts més un increment de 5 segons per jugada.  
Els aparellaments es realitzaran pel programa SWISSMANAGER. No s’acceptaran 
reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui 
convenients. 
   
L’esportista que no es presenti a la primera ronda o qualsevol altre ronda de joc restarà 
eliminat de la competició. 
 
El temps de tolerància per a la presentació de l’esportista davant del tauler és de 15 
minuts des de l’inici de la ronda. 
 
DESEMPATS:       

 Buchholz -1 (amb ajust FIDE) 
 Buchholz Total (amb ajust FIDE) 
 Buchholz Mitjà (amb ajust FIDE) 
 Progressiu sense anar a les últimes conseqüències 
 Número de victòries 

https://drive.google.com/open?id=1Gv6Z5xoCoKrqm0yg2jktIgbma7vHfAG1RdkWdLSy7xc
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 Sorteig 
 

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició. 
 
A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General 
Handling Rules – FIDE Handbook]. 
 
DIRECTOR DEL TORNEIG: 
 
El director del torneig serà el Sr. Jordi Capellades. 
 
COMITÈ DE COMPETICIÓ: 
 
No hi haurà comitè de competició i les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables. 
 
 
RÀNQUING INICIAL 
 
L’ordre de rànquing dels participants es farà per ELO Català.  
 
PREMIS:     
         

 Trofeu per als cinc primers classificats de cada categoria (sub-8, sub-10, sub-
12, sub-14, sub-16 i sub-20). 
 

 Premi als tres primers clubs classificats de cada categoria (puntuen els 3 
millors classificats de cada club). Un club no podrà guanyar més d’un premi a 
la mateixa categoria. Les categories del campionat per equips son sub-8, sub-
10, sub-12, sub-14 i sub-20. 
 

El lliurament de premis serà programat per a les 20:30 hores. 
 
ALTRES: 
 
L'Hotel Sunway disposa de 2 restaurants i habilitarà un tercer restaurant amb un buffet 
pel torneig, caldrà comprar el tiquet durant el matí al mateix Hotel. 
 
Els restaurants són: 
 
Restaurant Vento :  
 
És un restaurant amb terrassa exterior i sala interior. El seu menjar és des d'aperitius 
fins a tapes, amanides, pasta, pizzes, carn a la graella (tenen un forn de carbó vegetal 
per a les carns i hamburgueses ). Postres i pastissos casolans.  
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Restaurant Acqua:  

La seva carta té entrants i de segon fan uns extraordinaris arrossos i peixos. Disposen 

d’una àmplia terrassa sobre el Passeig Marítim amb vistes al mar. 

Podeu consultar al web oficial de l’Hotel: 

http://www.hotelplayagolfsitges.com/CA/hotel.html 
 
 
PERNOCTACIÓ: 
 
En cas de voler reservar allotjament per pernoctar la nit del divendres a l'Hotel, heu de 
trucar al telèfon 93 811 34 10 o al correu info@sunway.es i indicar que veniu per al 
torneig del dia següent. 
 
OBSERVACIONS: 
 
L’organització es reserva el dret de canviar el sistema de joc en funció del nombre 
d’esportistes inscrits. 
 
La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de l’esportista, 
d’aquestes normes. 
 
 
 
Barcelona, 10 de novembre de 2015 
 

http://www.hotelplayagolfsitges.com/CA/hotel.html
mailto:info@sunway.es

