1r Obert Actiu Arnau de Palomar: Bases del Torneig
Adreça: Riudoms, C/ de Sant Jaume, 2, 1r pis (Auditori Casal Riudomenc)
Data: 15 d’Abril del 2018
Ritme: 10’+5” (10 minuts inicials més 5 segons d’increment per jugada)
Àrbitres: Xavier Valios (AC) com a principal, A determinar com a auxiliar (opcional)
Organització: Òscar Ferrer, Club d’escacs CERAP Riudoms
Inscripció: Els drets d’inscripció costaran 12€ (8€ socis Cerap). Inscripcions obertes
fins el dia 12 d’abril a les 23:59h, als contactes de la organització.
Contacte organització:
actiu.riudoms@gmail.com; escacs@cerap.cat; 693 725 752, 66 11 65 11 9
Homologació: Vàlid per a Elo FCE. Classificació per Elo FCE. En cas de no
disposar-ne s’utilitzarà l’ELO FIDE+100, FEDA o 1200.
Sistema de joc: Sistema Suís Holandès Grup Únic, 7 rondes amb Swiss Manager.
Desempats: (s’aplicarà ajust FIDE)
A. Enfrontament directe B. Partides guanyades C. Buchholz brasiler
C. Buchholz total E. Sonneborn-Berger
Reglament: S’aplicarà el reglament de l’apèndix A.4. de les
Lleis dels escacs del Gener del 2018
Horari: Rebuda: 9:00; Ronda 1: 9:15, Pausa (15’): 11:00, Premis: 13:45
Equipaments sala: Aire acondicionat, Lavabos, Ascensor, Bona llum,
Equip de so, Centre del poble, Bar-Restaurant just sota, Nova Construcció
Temps de compareixença: Fins a caiguda de bandera.
Byes: es podrà demanar 1 bye de 0 punts, màxim fins la 5ª ronda.
Incompareixences injustificades: comporten l’eliminació del torneig.
Zona de joc: Lavabos, Sala de joc, Escales, Bar i fins a 10 m de la porta del carrer.
Mòbils: Queda prohibida la utilització de mòbils durant les partides. Els sorolls de
mòbil dels jugadors comporten la pèrdua de la partida en joc.
Fotografies: Es poden dur càmeres fotogràfiques. Està permès de fer fotografies
però la organització no es fa càrrec dels drets d’imatge individuals.

Decisions arbitrals: Les decisions consensuades per l’organitzador i l’àrbitre seran
inapel·lables.
Tabac: Queda absolutament prohibit fumar dins de l’edifici. La zona de fumadors
serà a 10 m de la porta d’entrada de l’edifici i del bar.
Comportament: Es demana respectar el silenci, el material i els companys.
Premis: Classificació absoluta - Copa: 1r, 2n, 3r. Medalla: 4t, 5è.
Premi en metàl·lic per als 5 primers (50€, 40€, 30€, 20€, 15€).
Trams: Medalla + Producte local (Avellanes / Oli).
Trams ELO: < 1700, < 1825, < 1950, < 2075, < 2200 Elo FCE
Trams Edats: Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Veterà+60, Millor Soci Cerap.
Sub-12 són 12 anys o menys, complerts el 2018. Veterà 60 o més.
En cas de coincidència de SubEdat + Tram Elo, se li concedirà el Premi SubEdat.
A l’entrega de premis se sortejaran productes de la terra entre els participants.
Participants: hi pot participar qualsevol persona. Jugadors/es, amb llicència FCE,
FEDA o FIDE en vigor. També jugadors/es no federats. Jugadors amb discapacitat
hauran d’avisar a la orgaització per avançat per poder estar preparats.
Documentació: Es disposarà del Reglament de competicions de la FCE, de les
Lleis dels Escacs, Fulls de Reclamació i Planilles i bolígrafs per apuntar les jugades.
La participació dels jugadors en el torneig implica la total acceptació d’aquestes
bases (inclosa la cessió dels drets d’imatge). Tot allò no previst en aquestes
bases es resoldrà segons el criteri de l'equip arbitral-organitzatiu. Les decisions
arbitrals es podran consultar abans de publicar la següent ronda. Després seran
inapel·lables, de cara al fluxe del torneig. Les reclamacions posteriors a l’entrega de
premis s’hauran d’enviar per escrit al comitè de competició.

