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Campionat Intergeneracional 2013. Segon matx veterans 
contra fèmines 

ORGANITZA 

Federació Catalana d'Escacs.   

 

DATES 

El dia 1 de maig de 2013 

 

LOCAL DE JOC 

Federació Catalana d’Escacs 

C/ Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats, local 12) 

08030 Barcelona 

 

RITME DE JOC 

90 minuts més 30 segons d’increment per jugada.   

 

HORARI 

• Presentació i confirmació de participants a les 9,45h.       

• 10:00-14:00h: Matx a 10 taulers. 

 

SISTEMA DE JOC 

Matx a 10 taulers: 10 veterans (majors de 60 anys) contra 10 jugadores. Ordre dels taulers de cada 

equip: per elo català. Els equips es formaran amb els jugadors i jugadores que s’hagin presentat a les 

9,45 hores. 

 

PARTICIPANTS EN EL MATX A 10 TAULERS 

Els equips es formaran de la següent manera : 

• Veterans: els 6 primers classificats del darrer campionat de veterans de Catalunya més els 

campions de cada territorial. Les vacants seran cobertes per elo català de gener del 2013. 

• Fèmines: les 3 primeres classificades del campionat femení de Catalunya 2013. Les 3 primeres 

classificades del campionat femení de Catalunya 2012. En cas de coincidencia, la 4ª classificada 

de 2013, la 4ª de 2012, etc. 

• La jugadora de més elo segons la llista de gener 2013. 
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• La primera classificada dels darrers campionats de Catalunya d’edats de les categories sub18, 

sub16 i sub14. 

• Les vacants seran cobertes per elo català de la llista de gener de 2013. 

En cas de coincidència o renúncia, es convocarà les becades que no hagin estat encara seleccionades. 

 

ELO 

El torneig serà vàlid per a Elo català. 

 

DESEMPATS 

El desempat serà sistema holandès fins a les darreres conseqüències.  

 

DIRECTOR DEL TORNEIG 

El director del torneig serà Jaume Bosch 

 

INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS 

Totes les jugadores i jugadors que vulguin participar en aquesta prova, hauran de confirmar la seva 

participació, mitjançant correu electrònic a l’adreça federacio@escacs.cat abans del dia 26 d’abril de 

2013. 

 

COMITÈ DE COMPETICIÓ 

Les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables durant el torneig. Posteriorment a la trobada es podran fer 

reclamacions al Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

OBSEQUIS 

Es farà entrega d’un obsequi a tots els participants del matx. El lliurament tindrà lloc en acabar totes les 

partides. 
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