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TORNEIG DE PARTIDES LLAMPEC 
Diumenge 9 d’abril a les 22h es jugarà a la sales “LONDRES i LISBOA”  del GRAN PALAS el 
clàssic torneig de partides llampec del Campionat de Catalunya d’Edats. El torneig serà 
avaluat per ELO ràpid. 

 

PARTICIPANTS 

Hi poden participar tots els esportistes SUB-14, SUB-16 i SUB-18 així com els entrenadors, 
delegats i familiars estiguin o no federats. 

 

Els no federats se’ls farà una llicència d’un dia i seran els que optaran al premi de “NO 
FEDERAT”. Caldrà que comuniquin a l'organització les seves dades personals i ensenyin el 
DNI/NIE o passaport. 

 

SISTEMA DE JOC 

Es farà un suís a 8 rondes mitjançant el programa Swiss Manager. 

El ritme de joc serà 3 minuts amb 2” d’increment per jugada. S’aplicarà la normativa del 
article B4 (A4) de les Lleis dels Escacs de la FIDE 

El rànquing del torneig es farà per ELO català ràpid. Si algun inscrit no té ELO català, se li 
assignarà un elo segons el RGC de la FCE.  

 

RETARDS 

L’inscrit que es presenti 3 minuts després de començar la ronda perdrà la partida, tret que 
l’àrbitre decideixi una altra cosa.  

 

INCOMPAREIXENCES 

Serà eliminat qualsevol esportista que no assisteixi a una ronda.  

 

TELEFONIA 

 

No està permès fer servir telèfons mòbils en el recinte de joc sense autorització de l’àrbitre. 
El fet de sonar el telèfon de l’esportista comporta la pèrdua de la partida. 
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SISTEMES DE DESEMPAT 

1.- Bucholz-1 (amb ajustament FIDE de contrincant virtual) 

2.- Bucholz total (amb ajustament FIDE de contrincant virtual) 

3.- Bucholz mitjà (amb ajustament FIDE de contrincant virtual) 

4.- Progressiu fins a les últimes conseqüències 

5.- Resultat particular. 

6.- Sorteig 

 

INSCRIPCIONS 

La inscripció és gratuïta. Us podeu inscriure abans de les 21h del diumenge tant a la botiga, 
als papers que es troben penjats a la sala d’anàlisi o a les entrades de les sales de joc i a les 
taules arbitrals indicant: 

 

NOM, 1er COGNOM, 2º COGNOM i CODI FCE 

 

PREMIS 

• Hi ha trofeu pels tres primers classificats de la general. 
 

• Es donarà un trofeu al millor classificat amb ELO inferior a 2000. 
 

• També hi ha un trofeu pel millor classificat dels “NO FEDERATS”. 

 

REGLAMENT 

Per resoldre el que no s'hagi previst en les normes presents, s'aplicaran els reglaments 
oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs i FIDE. 

 

COMITÈ DE COMPETICIÓ 

No hi haurà comitè de competició i les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables. 
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ORGANITZACIÓ 

La participació en aquest torneig comporta la total acceptació per part dels inscrits 
d’aquestes bases. 

L’organització de la competició es reserva el dret de publicar fotografies i/o vídeos dels 
participants en els mitjans de comunicació. 

 

 


