REGLAMENT DEL III OPEN INTERNACIONAL
D’ESCACS AMPOSTA MEMORIAL “JOSÉ BALAGUÉ”
0.- Organització: el III Open Internacional d’escacs Amposta memorial “José
Balagué” l’organitza el Club Escacs Amposta, fundat el 1948.
Per aquesta tercera edició la competició serà un obert de ple dret del XIII
Circuit Internacional Català d’Opens d’Estiu d’Escacs, amb el patrocini de la
Generalitat de Catalunya i organitzat per la Federació Catalana d’Escacs.
1.- Local de joc: AUDITORI D’AMPOSTA ubicat al final del carrer Sebastià
Juan Arbó d’Amposta, davant del Pavelló Firal i el Parc Xiribecs. La Sala i la
resta d’instal·lacions gaudeixen d’accés adequat per a persones amb
mancança de mobilitat. La sala d’anàlisi s’ubica a l’exterior de la sala, al
vestíbul de l’edifici. La Sala de Joc està climatitzada.
2.- Dies de joc i horari: De l’1 al 7 d’agost, amb partida diària per la tarda a les
16:30 hores, excepte el dimarts 2 d’agost i el dijous 4 agost, que també es
jugarà pel matí a les 10:00 hores; el dia 7 d’agost, diumenge, hi haurà una
única partida que començarà a les 09:00 hores del matí.
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3.- Sistema: Sistema suïs a 9 rondes.
Els aparellaments es faran amb el programa informàtic "Swiss Manager" i no
s’admetran reclamacions excepte per cas d’error humà en l’ús del programa.
Seran retirats del torneig aquells jugadors que, tot i ser aparellats, no es
presentin a una (1) ronda, sense causa justificada, i no tindran dret a recuperar
la inscripció del torneig.
Es donarà per perduda la partida als jugadors que es presentin davant el tauler
amb més de 60 minuts de retard.

És obligat anotar totes les jugades i que aquestes siguin anotades amb el
sistema algebraic de forma tant clara i llegible com sigui possible. La planella

original és propietat de l’organització i és obligació dels jugadors entregar-la a
l’àrbitre signada i amb el resultat correcte un cop acabada la partida. La partida
reproduïda serà propietat de l’organització.
Es concediran 3 byes (descansos) optatius, és a dir, cada jugador té dret a
descansar tres vegades. Els descansos es puntuaran amb 0 punts. No es
podran demanar byes en les dues ultimes rondes (8a i 9a). Els byes s’hauran
de sol·licitar a l’àrbitre principal abans de la finalització de la ronda prèvia a la
qual es vol descansar i fent-t’ho constar per escrit en l’imprès corresponent; si
el bye és per a la primera ronda s’haurà de comunicar per escrit a l’organització
en el moment de la inscripció (club.escacs.amposta@gmail.com).
4.- Ritme de Joc: 90 minuts per tota la partida més 30 segons per jugada.
5.- ELO: Vàlid per a ELO FIDE, FEDA i FCd’E.
6.- Drets d’inscripció: TOTES les inscripcions hauran d'estar pagades abans
del dia 30 de juliol de 2016 a través del compte corrent facilitat a l’efecte ES47
0081 0132 1600 0624 7731 [Banc Sabadell] o bé ES28 2100 0140 9502 0052
9516 [La Caixa], indicant nom i cognoms, com a requisit previ necessari per a
poder participar en la competició. Per tal d’evitar incompareixences, no es
permetrà jugar la 1a ronda sense haver abonat els drets d’inscripció. A les
15:30h es tanca definitivament els drets d’inscripció.
General: 30,00 €

Veterà: 25,00 €

Socis: 25,00 €

Sub16: 20,00 €

Limitació d’inscripcions a 120 jugadors.
Queden exempts del pagament d’inscripció aquells jugadors invitats per
l’organització. Així mateix, tindran la inscripció gratuïta els vigents campions
d’edats que siguin proposats per la Federació Catalana d’Escacs.
Es considerarà Sub16 anys tota aquella persona que no hagi complert 17 anys
abans del 01/01/2016. Es considerarà Sub12 anys tota aquella persona que no
hagi complert 13 anys abans del 01/01/2016. Es requerirà DNI per a verificació.
Es considerarà Veterà tots els jugadors (+55 anys) nascuts l’any 1961 o
anteriors i a totes jugadores (+50 anys) nascudes l’any 1966 o anteriors. Es
requerirà DNI per a verificació.
Els jugadors amb discapacitat reconeguda per la FCE disposaran del preu
d’inscripció més reduït del torneig, és a dir, 20,00 € d’inscripció.
L’organització es reserva el dret d’admissió de qualsevol jugador.

7.- Inscripcions i informació: Fins el dia 30 de juliol de 2016 a les 15:30 hores
al formulari web de www.internacional.escacsamposta.cat, o bé:

Telèfon: 620.15.21.50 - Ferran Torta Navarro, Director del Torneig
e-mail: club.escacs.amposta@gmail.com
La inscripció i la participació en el torneig suposa l’acceptació de les bases.
Donat que el torneig només és d’un grup avaluat per a Elo FIDE, tots els
jugadors participants amb bandera espanyola (ESP) han de tenir
obligatòriament llicència FEDA FIDE.
8.- Premis: En cas d’empat a punts no es repartiran els premis entre els
empatats, sinó que es regiran d'acord amb els desempats resultants de
l'aplicació de l'article 10 d'aquest reglament.
Serà necessària la presència dels jugadors premiats a la cerimònia de clausura
per a la seva entrega. En cas contrari, no se li entregarà i el jugador perdrà
qualsevol dret a reclamar-lo.
Els premis en metàl·lic no són acumulables.
Open Internacional d’Escacs d’Amposta
1r classificat
2n classificat
3r classificat
4t classificat
5é classificat
6é classificat
7é classificat
8é classificat

600 euros i trofeu
450 euros i trofeu
300 euros i trofeu
175 euros
125 euros
110 euros
100 euros
90 euros

1r classificat veterà
1r classificat local

50 euros i trofeu
50 euros i trofeu

1r classificat Maestrat
1r classificat Tarragona Nord
1r classificat Terres de l’Ebre
1r classificat femení

Trofeu
Trofeu
Trofeu
Trofeu

3 millors classificats Sub16
3 millors classificats Sub14
3 millors classificats Sub12
3 millors classificats Sub10

Trofeu
Trofeu
Trofeu
Trofeu

PREMIS PER TRAMS (ELO FIDE)
Per a tots els oberts del Circuit Català, el primer Elo que s’utilitzarà per a la
classificació per trams serà el FIDE. En el seu defecte, els participants amb Elo
català se’ls tindrà en compte aquest, o l’Elo FEDA per a jugadors/es de la resta

de federacions territorials estatals sense Elo FIDE. Els jugadors/es que no
pertanyen a la FCE i que no tinguin Elo FIDE o en el seu defecte Elo FEDA, no
puntuaran per a trams.
Tram B jugadors de Elo 2100-2249
1r classificat
2n classificat

70 euros i trofeu
50 euros

Tram C jugadors de Elo 1950-2099
1r classificat
2n classificat

70 euros i trofeu
40 euros

Tram D jugadors de Elo 1800-1949
1r classificat
2n classificat

70 euros i trofeu
40 euros

Tram E jugadors de Elo menys de 1799
1r classificat
70 euros i trofeu
2n classificat
40 euros

Els premis econòmics tindran la retenció de l'IRPF que correspongui en cada
cas.
S’entendrà que un jugador opta al premi de millor jugador del Maestrat si té
fitxa federativa amb un club de les comarques del nord de Castelló: Els Ports,
Baix Maestrat i Alt Maestrat. També serà vàlid el cens de socis jugadors facilitat
pels clubs d’escacs de la zona en qüestió.
S’entendrà que un jugador opta al premi de millor jugador de Tarragona Nord si
té fitxa federativa amb un club de les comarques del nord de Tarragona:
Priorat, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Alt Camp i Conca de Barberà.
S’entendrà que un jugador opta al premi de millor jugador de les Terres de
l’Ebre si té fitxa federativa amb un club de les comarques del sud de Tarragona:
Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.
Els premis per als millors sub-16, sub-14, sub-12 i sub-10 s’entreguen per
trams. Si, per exemple, un sub-12 vol competir en el tram d’edat de sub-16 ho
ha de sol·licitar per escrit a l’organització en el moment de la inscripció
(club.escacs.amposta@gmail.com).

9.- Cerimònia de clausura i premis: A les 14:00 del dia 7 d’agost de 2016 (o a
l’acabament de l’última partida).
10.- Sistemes de desempat: Els sistemes de desempat seran els següents:
Es sortejaran al finalitzar la darrera ronda del torneig com a 1r i 2n desempat
els sistemes següents:

-

Buchholz mitjà amb ajust FIDE de jugador virtual
Buchholz total amb ajust FIDE de jugador virtual

Si persistís la igualtat, els desempats serien, per aquests ordre, els següents:
3r. Resultat particular
4t. Performance recursiva
5é. Sorteig (última instancia)
(S'aplicaran els ajustos FIDE oponent virtual per a partides no jugades)
11.- Direcció i Arbitratge:
Director:
Ferran Torta Navarro
Àrbitre principal:
Manolo Navarro Pérez (Àrbitre Internacional)
Àrbitre adjunt:
Ruben Morales Medel
L’Àrbitre principal podrà cessar, elegir o substituir els seus àrbitres adjunts per
a la formació de l’equip arbitral, inclòs durant la celebració del certament.

12.- Reglament: El reglament que defineix les bases complertes del campionat
estarà exposat al tauler d’anuncis del local del joc abans de començar el
torneig i durant la celebració del mateix i serà d’obligat compliment.
13.- Tractament de dades: Els participants del torneig autoritzen la publicació
de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que
l’organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment
(llistat de resultats, classificacions, participants, partides, etc). El Club d’Escacs
Amposta es proposa captar imatges dels tornejos i els seus participants per a la
seva difusió en els informes, la pàgina web, revistes, publicitat corporativa i
altres mitjans de comunicació.
El pare, mare o tutor de qualsevol menor inscrit en el torneig accepta la
següent clàusula:
Donat el caràcter divulgatiu i l’interès cultural dels citats mitjans de
comunicació; l’absència de menyscabament en l’honra o reputació del menor
per la citada activitat; i que la mateixa no és contrària als interessos del meu
fill/a conforme allò establert a l’article 3.1 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de
maig, i 162.1º del Codi Civil, ATORGO EXPRESSAMENT el consentiment per
la obtenció i difusió de la imatge del meu fill/a al acceptar aquestes bases i
conec la obligació de posar en coneixement dels Òrgans Públics competents
en aquesta matèria el consentiment projectat.
La participació en el torneig implica l’acceptació d’aquesta reglamentació.
14.- Altres circumstàncies no previstes en les bases: Per qualsevol
discrepància o circumstància no prevista en aquest reglament serà d’aplicació
supletòria la normativa general de la FIDE i, subsidiàriament, de la FCE.
Les decisions arbitrals seran apel·lables al comitè de competició del torneig.

Qualsevol reclamació s’haurà d’efectuar davant dels àrbitres abans del
començament de la següent ronda. Iniciada aquesta sense reclamació, es
perdrà el dret de la mateixa.
Durant el torneig es podrà disposar d’un imprès oficial de reclamacions per als
jugadors, jugadores i per a l’organització.
El jugador tindrà l’obligació de comprovar les seves dades en la llista inicial, de
comunicar qualsevol error, i de comprovar el resultat abans de començar la
ronda, per si s’hagués de corregir. No es corregiran resultats de rondes
anteriors.
L’equip arbitral no permetrà realitzar anàlisis postmortem en la Sala de Joc.
No es podrà fumar en la Sala de Joc.
La Sala de Joc està climatitzada.
Està prohibit menjar sobre la taula de joc.

15.- Potestat d’expulsió del torneig per un motiu greu: El Director del
Torneig i l'Àrbitre Principal tindran la potestat d'expulsar un jugador de la
competició per qualsevol motiu de consideració GREU. Entre d’altres, serà
considerat un motiu GREU no complir amb unes mínimes mesures d’higiene
personal, unes mínimes mesures de conducta i respecte vers els altres
jugadors i el fet de no atendre les peticions de l’àrbitre encaminades a verificar
que no s’estan infringint les normes davant una actuació sospitosa durant el
joc. Aquesta decisió, la qual no podrà ser apel·lada, implicarà la immediata
pèrdua de la partida del jugador si aquesta estigués en joc, la pèrdua de la
possibilitat de continuar essent emparellat en el torneig i la pèrdua del premi
econòmic al qual pogués optar pels resultats obtinguts fins al moment.
Un jugador podrà ser amonestat per un motiu lleu. L’acumulació de dues
amonestacions lleus equivaldran a un motiu greu i el Director del Torneig i
l'Àrbitre Principal tindran la potestat d'expulsar el jugador de la competició.
16.- Comitè de Competició: En aquest torneig hi haurà un comitè d’apel·lació
que es determinarà el primer dia de joc i davant del mateix es podrà apel·lar
per escrit les decisions de l’àrbitre principal (com a màxim abans d’acabar la
ronda en joc). El comitè d’apel·lació estarà composat pel Director del Torneig,
el jugador més veterà i el jugador local de més Elo; el primer reserva serà el
segon jugador local de més Elo i el segon reserva el segon jugador més veterà.

- ANNEX I 1. NORMATIVA SOBRE ELS TELÈFONS MÒBILS
Estarà prohibit que estiguin encesos els telèfons mòbils o qualsevol aparell
electrònic de comunicació o similar a la sala de joc. Si a un jugador/a li sona el
telèfon mòbil o qualsevol altre aparell electrònic de comunicació perdrà la
partida d’acord amb les Lleis dels Escacs i la normativa FIDE.

2. DE LA LEGISLACIÓ VIGENT A APLICAR AL TORNEIG
Els jugadors, jugadores i organització tindran a la seva disposició models de
fulls de reclamació. Així mateix, el local de joc és adaptat per l’accés de
persones amb facultats funcionals limitades o reduïdes d’acord amb la
reglamentació vigent de la Generalitat de Catalunya.
3. DE LA POSSESSIÓ I UTILITZACIÓ DE MECANISMES ELECTRÒNICS
DURANT LA CELEBRACIÓ DE LES PARTIDES, DINS I FORA DE LA
SALA DE JOC
Els jugadors que formin part del llistat de participants del torneig s’hauran de
subjectar a les següents regles de conducta, que en cas d’incompliment
comportarà la pèrdua de la partida, l’expulsió del torneig i la pèrdua dels drets
econòmics als que pogués optar per raó dels resultats obtinguts derivats de la
seva participació, de manera inapel·lable:
1. S’abstindran de dur entre les seves pertinences personals i d’usar
aparells electrònics o de qualsevol naturalesa, des del inici i fins
l’acabament de la seva partida, dins i fora de la Sala de Joc, que els
puguin donar informació o avantatges de qualsevol tipus provinents de
l’exterior.
2. Es sotmetran a l’oportú requeriment arbitral, a fi que donin compte a
qualsevol membre de l’equip arbitral respecte a aparells de reproducció,
audició, mecànics, electrònics o de qualsevol naturalesa i que posseeixin
durant la celebració de les partides. Dit requeriment, en tot cas, vetllarà
pel respecte als drets fonamentals de la persona.
3. Si fruit d’algun requeriment s’observés la utilització d’ajuda externa, dita
conducta comportarà la sanció especificada en el primer paràgraf
d’aquesta disposició. Així mateix, la negativa a complir amb qualsevol
requeriment comportarà la mateixa sanció.

