
F E D E R A C I Ó  C ATA L A N A D ’ E S C A C S  
DELEGACIÓ DE LLEIDA DE LA F.C.E. 

Circular LLE 14/2013 

Territorial Absolut de la Delegació de Lleida 2013 

 

Participants:  Poden participar tots els jugadors dels clubs de la Delegació de Lleida amb 

llicència en vigor de la Federació Catalana per a la temporada 2013. 

Dies de joc: 6, 13, 20, 27 d’octubre, 3, 10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre de 2013 

(diumenges mati). 

Local de joc:  Centre Cívic de Balàfia (C/Terrassa, 1 25005 Lleida) Mapa 

Sistema de joc: Suís a 9 rondes. Es jugarà en un sol grup. 

Ritme de joc: Es jugarà a 90 minuts mes 30 segons per jugada. 

Hora d’inici:  Les partides s’iniciaran a les 09:30 del matí. Si passats 45 minuts de l’hora oficial d’inici de la 

partida el jugador no està present perdrà la partida.   

Trams d’ELO:    

• Tram A – Elo 2100 endavant       

• Tram B – Elo 2000 a 2099     

• Tram C – Elo 1900 a 1999       

• Tram D – Elo 1800 a 1899       

• Tram E – Elo 1700 a 1799 

Els trams d’elo es faran per elo Català 

Desempats: Els desempats que s’aplicaran seran els següents: Bucholz brasileny, Bucholz mitjà, Bucholz 

sencer i Progressiu acumulatiu. 

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General Handling Rules – 

FIDE Handbook]. 

L’ordre dels tres primers es sortejarà un cop acabada la darrera ronda i com a últim desempat es deixarà 

el progressiu acumulatiu. 

Reglament: Federació Catalana d’Escacs i Lleis de la FIDE. 

Inscripció:  Abans del dia 2 d’octubre a les 20:00 h., a través del formulari. Els preus de les inscripcions 

seran 20 € per a tots els participants. 

 
Les inscripcions s’han d’abonar al compte  de La Caixa 2100 0226 54 0200107323. 
 

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=203182090380570521694.0004b399d82c05bf19a43&ie=UTF8&t=m&vpsrc=0&ll=41.627978,0.626543&spn=0.003849,0.006437&z=17&iwloc=0004b399df5b2bee19e22&f=d&daddr=Centre+C%C3%ADvic+de+Bal%C3%A0fia+%4041.627288,0.626543
https://docs.google.com/forms/d/1ZyuXWxB56-1OvH0gQKcoVdYWsXqYuPiAd4n7Yaq_mfc/viewform


F E D E R A C I Ó  C ATA L A N A D ’ E S C A C S  
DELEGACIÓ DE LLEIDA DE LA F.C.E. 

Circular LLE 14/2013 

Premis:  

Principal:  

• 1r classificat 300€;  

• 2n classificat 200€;  

• 3r classificat 100€   

Pels tram B, C, D i’E:  

• 1r classificat 50€;  

• 2n classificat 25€;  

Trofeus: Hi haurà trofeus pels dos primers classificat de cada tram d’elo. 

NOTA–Els premis i trofeus s’entregaran el darrer dia de campionat desprès d’acabar la darrera ronda. 

El campionat es vàlid per a Elo FIDE, FEDA i Catal.  

• El campió es classificarà pel Campionat Individual de Catalunya Absolut 2014. 

• El millor classificat nascut a l’any 1954 ó anteriors tindrà plaça per a disputar el Campionat de 

Catalunya de Veterans 2014. 

• La millor jugadora classificada tindrà plaça per a disputar el Campionat de Catalunya Femení 2014 

NOTES IMPORTANTS: - L’àrbitre del campionat publicarà els aparellaments de la ronda 1 a Chess-

results el divendres, dia 4 d’octubre, a les 20.00 hores. Tots els jugadors que s’inscriguin amb 

posterioritat no podran jugar fins la ronda 2a. La resta de rondes es penjarà l’emparellament els 

dilluns sobre les 20.00 h. 

Si un jugador comet una incompareixença injustificada serà eliminat del campionat.  

Els jugadors nomes podran demanar ser desactivats dues ronda amb zero punts. Un jugador, per demanar 

ser desactivat una ronda, ha de sol·licitar-ho al àrbitre abans d’acabar la sessió de la ronda anterior. 

Les partides no poden aplaçar-se, però si avançar-se, sempre hi quant ho autoritzi l’àrbitre. 

 

09 de setembre de 2013 
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