
       

 

17è Campionat d’Europa de Veterans 

11-21 d’Agost 2017 Sabadell  

 

 

 

 

1. Invitació 

La Federación Española de Ajedrez, Ione Tecno Group i la ECU tenen l’honor d’invitar a tots els 
jugadors de les federacions afiliades a la ECU a participar al 17è Campionat d’Europa de 
Veterans (50+ i 65+), masculí i femení. 

2. Localització 

El Campionat d’Europa de Veterans es celebrarà a Sabadell, des del 11 d’Agost (arribada) fins 
al 21 d’Agost (sortida) del 2017. Organitzat per Barcelona Chess Projects, la sala de joc serà a 
Cal Balsach, a prop dels hotels principals y situat al centre de la ciutat. 

Sabadell està situada molt a prop del centre de Barcelona. Amb transport públic (tren) triga 
uns 30 minuts. Hi ha trens cada quinze minuts. 

3. Calendari 



Divendres 11   Arribada dels jugadors Gran Hotel Verdi, Hotel Urpi  

  19:00 Reunió Técnica Cal Balsach 

 Dissabte 12  15:30 Cerimònia d’obertura Cal Balsach 

    16:00 1a ronda Cal Balsach 

Diumenge 13 09:00-13:00 Torneig Blitz Cal Balsach 

    16:00 2a ronda Cal Balsach 

Dilluns 14 16:00 3a ronda Cal Balsach 

Dimarts 15 16:00 4a ronda Cal Balsach 

Dimecres 16 16:00 5a ronda Cal Balsach 

Dijous 17 16:00 6a ronda Cal Balsach 

Divendres 18 16:00 7a ronda Cal Balsach 

Dissabte 19 09:00-13:00 Torneig Blitz Cal Balsach 

    16:00 8a ronda Cal Balsach 

Diumenge 20 15:00 9a ronda Cal Balsach 

    21:00 Cerimònia de Clausura Cal Balsach 

Dilluns 21   Sortida dels jugadors Gran Hotel Verdi, Hotel Urpi  

 

Després de consultar amb la ECU i els organitzadors, l’àrbitre principal pot fer canvis en el 
calendari. Aquests canvis serien anunciats en el seu degut temps. 

4. Participació 

4.1. El Campionat d’Europa de Veterans està obert a tots els jugadors que representin a les 
federacions pertanyents a la ECU que hagin nascut l’any 1967 o abans, independentment del 
seu títol o avaluació elo. No hi ha límit en el nombre de participants per federació. Les 
inscripcions han de ser enviades per les federacions nacionals o aprovades per les mateixes. 

4.2. Els jugadors amb FIDE ID registrat a la Federació Búlgara d’Escacs poden enviar la seva 
inscripció de manera individual mitjançant la secretaria de la ECU ( ecu.secretariat@gmail.com 
), i jugar sota la bandera de la FIDE o la ECU. 

4.3. D’acord amb la reglamentació de la ECU, el torneig es disputarà en dues categories: una 
pels jugadors que han arribat a l’edat de 50 (categoria SENIOR 50+), y una altra pels jugadors 
que han arribat a l’edat de 65 (categoria SENIOR 65+). 

4.4. Els jugadors que han arribat o arribaran a l’edat de 65 abans del 31 de Desembre del 2017 
podran participar en la categoria SENIOR 50+ si així ho demanen. En cada categoria 
s’organitzen les competicions masculina i femenina. No hi ha límit de participants per 
federació. 

4.5. Amb la inscripció cada jugador confirma que participarà en el Campionat d’Europa de 
Veterans 2017, que la seva federació te coneixement de la mateixa i que accepta la 
reglamentació aplicable de torneigs de la ECU, els codis ètics de la FIDE i la reglamentació 
“Anti-Cheating” de la FIDE, i accepta també les condicions relatives a la seva participació 
descrites en aquestes bases del torneig. 



5. Sistema i ritme de joc 

5.1. El Campionat es disputarà en 9 rondes segons el Sistema Suís, segons la reglamentació de 
torneigs de la ECU i les normes de la FIDE. El ritme de joc serà de 90 minuts per 40 jugades més 
30 minuts per la resta de la partida, amb un increment addicional de 30 segons per jugada, 
començant des de la primera jugada. 

5.2. El torneig femení es disputarà de manera separada. SI les participants femenines fossin 
menys de nou, jugarien en el torneig obert amb premis separats. 

5.3. En cas de desempat, la reglamentació de torneigs de la ECU serà vàlida (veure punts 6). 

5.4. El temps límit per presentar-se a la partida i no perdre per temps serà de 15 minuts. 

6. Classificació i sistema de desempats 

L’ordre dels jugadors que acabin amb la mateixa puntuació es determinarà per l’aplicació del 
següent sistema de desempat, en la seqüència (a) a (b) a (c) a (d) a (e) en l’extensió que sigui 
necessària: 

(a) Resultats de l’enfrontament directe entre els jugadors empatats (aplicable només si tots els 
jugadors empatats a punts han jugat entre tots ells), 

(b) Buchholz menys 1, 

(c) Buchholz, 

(d) El major nombre de partides jugades amb negres, 

(e) El major nombre de victòries, 

En cas de partides no jugades s’aplicarà pel càlcul del sistema de desempats la reglamentació 
de la FIDE. 

7. Àrbitre principal – Reclamacions 

7.1. L’àrbitre principal serà anunciat a finals d’abril de 2017. Els membres del Comitè 
d’Apel·lació seran anunciats o elegits en la Reunió Técnica. 

7.2. Les reclamacions, incloent-hi les reclamacions contra les decisions de l’àrbitre principal o 
els seus assistents, han de ser presentades per escrit al president del Comitè d’apel·lacions 
com a molt una hora més tard des de la finalització de la partida en qüestió. Aquesta 
reclamació ha d’anar acompanyada de 200 € de dipòsit per part del signatari de la mateixa. 
Aquest dipòsit haurà de ser lliurat al president del Comitè d’apel·lacions. Si la reclamació 
s’escau, aquesta suma serà retornada immediatament. Si la reclamació es refusada, la suma es 
perdrà i passarà a la ECU. Les decisions del Comitè d’apel·lacions seran finals. 

8. Premis 

8.1. El guanyador del Campionat d’Europa de Veterans +50 rebrà el títol de “European Senior 
Chess Champion 2017 +50“. 



8.2. El guanyador del Campionat d’Europa de Veterans +65 rebrà el títol de “European Senior 
Chess Champion 2017 +65“. 

8.3. La guanyadora del Campionat d’Europa de Veterans femení +50 rebrà el títol de 
“European Senior Women Chess Champion 2017 +50“. 

8.4. La guanyadora del Campionat d’Europa de Veterans femení +65 rebrà el títol de 
“European Senior Women Chess Champion 2017 +65“. 

8.5. Premis en metàl·lic 

Classificació ESCC - Open 
Senior +50 

ESCC - Open 
Senior +65 

ESCC Woman 
Senior +50 

ESCC Woman 
Senior +65 

1          1.000 €           1.000 €              500 €              500 €  
2             700 €              700 €              300 €              300 €  
3             500 €              500 €              200 €              200 €  
4             350 €              350 €      
5             250 €              250 €      
6             200 €              200 €      
 

Total borsa de premis: 8.000 EUR 

Un jugador només pot optar a un premi en metàl·lic. Segons la reglamentació de torneigs de la 
ECU, els premis en metàl·lic es repartiran entre els jugadors empatats a punts. Si un dels 
jugadors amb dret a premi en metàl·lic no anés a la cerimònia de clausura, el seu premi es 
reduiria un 20% amb un mínim de 100€. A més, altres premis com medalles o trofeus no serien 
entregats fins que la multa d’un mínim de 100€ fos abonada. Aquesta quantitat seria lliurada a 
la ECU. La ECU enviarà els premis en metàl·lic mitjançant transferència bancaria. 

Els premis en metàl·lic són nets. 

8.6. Els tres primers classificats de cada categoria seran guardonats amb copes i medalles. 

 9. Qualificació pel Campionat del Món de Veterans 

Els tres primers jugadors de cada categoria del Campionat d’Europa de Veterans 2017 
quedaran qualificats amb drets individuals (Menjar i allotjament en habitació individual) en el 
Campionat del Món de Veterans 2018. 

10. Preu d’entrada i inscripció organitzativa 

10.1. La inscripció del Campionat Europeu de Veterans es de 100 € per tots els participants. 
Aquesta inscripció inclou: trasllat des de i fins l’Aeroport de Barcelona, registre i acreditació al 
torneig (entrada a la sala de joc), wifi gratis als hotels oficials i aigua gratis a la sala de joc. El 
pagament d’aquesta inscripció es pot fer al compte corrent de Ione Tecno Group S.L. (veure 
més a baix). 



10.2. Segons la normativa de torneigs de la ECU, aquesta requereix un preu d’entrada 
addicional de 20 € per a cada jugador participant en el Campionat d’Europa de Veterans. El 
pagament d’aquesta entrada es pot fer al compte corrent de la ECU (veure més a baix). 

11. Allotjament 

11.1. Amb la finalitat d’organitzar les competicions ECU d'una manera apropiada i estar en 
estret contacte permanent amb tots els participants, s’anomenen els hotels oficials. Es 
recomana als participants a allotjar-se als hotels oficials. Els jugadors que triïn altres hotels que 
no siguin els oficials assumiran els riscos del transport a la sala de joc, la seguretat i tota la 
informació oficial sobre el Torneig. 

11.2. Per fer la reserva al Comitè Organitzador. 

4 estrelles Gran Hotel 
Verdi 

 Habitació Preu per nit 
Individual amb Pensió 
Completa 90 € 
Doble amb Pensió 
Completa 70 € 

  3 estrelles Hotel Urpi 
 Habitació Preu per nit 

Individual amb Pensió 
Completa 80 € 
Doble amb Pensió 
Completa 62 € 

 

Els dos hotels estan situats al centre de la ciutat, a una distància fins a la sala de joc de 550 
metres, menys de 7 minuts caminant. 

11.3. Les reserves per l’allotjament seran confirmades una vegada s’hagi abonat almenys el 
50% del cost total al número de compte bancari de la organització, a Ione Tecno Group S.L. 
(veure més a baix). L’abonament de la inscripció i l’allotjament s’haurà de fer no més tard del 3 
de juliol del 2017. La resta (50% de l’allotjament) haurà de ser abonat al l’arribada abans de la 
primera ronda en efectiu o per transferència bancària. 

12. Pagaments 

12.1. L’abonament del Preu d’entrada de la ECU (20€) s’ha de fer al següent número de 
compte: 
  
European Chess Union  
Bank: Credit Suisse  
Postfach 357  
CH-6301 Zug  
Account: 1835105-42  
Holder: European Chess Union  



National Bank Code: 4835  
BIC/Swift: CRESCHZZXXX  
IBAN Code: CH3604835183510542000 

Segons la normativa de la ECU, el preu d’entrada ha de ser abonat per les federacions al 
compte de la ECU abans de l’inici de la competició. Si aquesta entrada no ha estat abonada al 
final de la segona ronda, el participant afectat no serà aparellat en les properes rondes. 

12.2. L’abonament de la inscripció al torneig, així com a l’allotjament, s’ha de fer no més tard 
del 3 de Juliol del 2017, al següent número de compte: 

Ione Tecno Group, S.L. 
Bank: Bankia 
Rambla de Sabadell, 130 
08201 Sabadell 
Holder: Ione Tecno Group, S.L. 
BIC/Swift: CAHMESMMXXX 
IBAN Code: ES23 2038 6689 9060 0019 7473 
 
La inscripció i l’allotjament ha de ser abonat per les federacions en nom dels seus jugadors 
participants. 

Les comissions bancàries de l’enviament, en cas d’haver-n’hi, seran pagades pel l’ordenant. En 
cas contrari, la quantitat corresponent haurà de ser abonada abans de la segona ronda. 

13. Visats 

Els visats de Schengen són vàlids a España. 

Les federacions, jugadors i acompanyants que necessitin visats hauran de contactar 
l’Organització abans del 30 de Maig del 2017. L’organització proveirà invitacions per visats 
només després del necessari pagament de les despeses. 

Si algun participant necessita una invitació policial per aconseguir el visat a Espanya, la 
organització carregarà 12 EUR per persona per aquest certificat, així com el servei d’enviament 
DHL o el que resulti més efectiu. 

Abans de demanar un visat és necessari treure’s l’assegurança sanitària en viatge pel període 
d’estada a Espanya. 

Demanar un visat pot comportar una espera d’uns 30 dies, pel que é necessari demanar-lo 
amb temps. 

Més informació sobre visats: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtran
jeros/Paginas/Inicio.aspx 

14. Informació de contacte 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx


Plana web: www.eschess2017.com 

Correu electrònic: info@barcelonachessprojects.com 

tel : (+34) 639700036 GM Jordi Magem Badals 

tel : (+34) 681287254 IO Pere Reginaldo Huix 

15. Moneda Local 

La moneda local es el EURO. 

mailto:info@barcelonachessprojects.com

