X OBERT INTERNACIONAL
“CIUTAT DE SABADELL”
D’ESCACS 2017

Organitza la Societat Coral Colon amb el suport de
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sabadell i forma part del XIV Circuit
Català d’Oberts Internacionals

Aquest torneig està homologat per les Federacions Internacional,
Espanyola i Catalana d’escacs, i servirà per a l’obtenció de Normes. Tots
els grups computaran per elo FIDE, FEDA i FCE.

Aquest torneig es jugarà amb sistema suís basat en valoració a 9
rondes en tres grups:
1.
Grup A: jugadors amb elo FIDE 2100 o superior
2.
Grup B: jugadors amb elo FIDE 2099 o inferior
3.
Grup C jugadors amb elo FIDE 1649 o inferior.

El rànking inicial dels grups A i B i C del torneig es farà tenint en
compte l'ELO FIDE dels jugadors. En el seu defecte, es tindrà en compte
l'ELO català.
Qui participi voluntàriament en el grup A renuncia a puntuar en el seu
tram (corresponent al grup B), tant per a premis com pel XIV Circuït Català
d’Oberts Internacionals.




Els jugadors hauran de tenir llicència federativa en vigor
Els dies de joc seran de l‘1 al 10 de setembre de 2017.
Les hores de joc seran les següents:

RONDA

DIA

HORA

1

Divendres 1 de setembre

17:00

2

Dissabte 2 de setembre

17:00

3

Diumenge 3 de setembre

17:00

4

Dilluns 4 de setembre

17:00

5

Dimarts 5 de setembre

17:00

6

Dimecres 6 de setembre

17:00

7

Dijous 7 de setembre

17:00

8

Divendres 8 de setembre

17:00

9

Diumenge 10 de setembre

17:00

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 60 minuts des de
l’inici establert de la ronda pels grups A i B, i de 30 minuts pel grup C.

Seran eliminats els jugadors que no assisteixin a una ronda sense
justificació. Els descansos sol·licitats pels jugadors es puntuaran amb 0
punts.


El local de joc serà el Pavelló municipal Can Balsach
Carretera de Prats de Lluçanès, 2,
08208 Sabadell
Barcelona (Spain)


El ritme de joc per a tots els grups serà de 90 minuts més 30
segons per jugada, per a tota la partida


El director del torneig serà el Sr. Pere Reginaldo Huix (OI).


L’àrbitre principal serà el Sr. Miguel Ramos Vizuete (AI). Actuarà
com a àrbitre adjunt la Sra. Alexandra Muratet Carmona. (AC).

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. L'aparellament definitiu s'era el publicat a les 9 del
matí el mateix dia de la ronda

La normativa sobre els telèfons mòbils serà la pròpia de la
FIDE.Si sona i/o respon serà la pèrdua del punt; i si solament el porta a
sobre (apagat i/o encès i es visible, se li advertirà en la primera
ocasió,en cas de reincidència se li treure el punt excepte que l’àrbitre
pugui considerar circumstàncies atenuants, es a dir a criteri.


Les decisions arbitrals podran ser apel·lades en primera instància
al director del torneig i en segona instància i per escrit, màxim 30 minuts
després de la ronda, al comitè de competició del torneig que estarà
format pel director del torneig i 2 jugadors, a escollir per tots els jugadors
durant la primera ronda.

Els desempats a la classificació final seran resolts per sorteig en
finalitzar la última ronda, d’entre el següents:
1.
Bucholz total amb ajust FIDE d'adversari virtual.
2.
Bucholz mitjà (traient el millor i el pitjor) amb correcció FIDE amb
ajust FIDE d'adversari virtual.
Si persisteixen els empats, s’aplicaran els següents:
3.
4.
5.

Resultat particular
Performance recursiva
Sorteig
GRUP A

GRUP B

GRUP C

GENERAL

TRAM B
Circuit

GENERAL
TRAM C

TRAM D
Circuit

TRAM E
Circuit

(*) 1000 € i
trofeu

150 €

250 € i trofeu

150 €

150 €

2 (*) 750 € i trofeu

100 €

170 € i trofeu

100 €

100 €

75 € i trofeu

3 (*) 500 € i trofeu

50 €

100 € i trofeu

50 €

50 €

50 € i trofeu

30 €

70 €

30 €

30 €

1

4

(*) 300 €

5

(*) 200 €

6

105 €

7

105 €

GENERAL
TRAM F
100 € i trofeu

55 €

(*) S’aplicarà la retenció fiscal establerta per la legislació vigent.
Tram A Circuit: Jugadors amb ELO FIDE de 2250 fins 2400, o jugadors sense ELO FIDE i ELO català
de 2250 a 2400.
Tram B Circuit: Jugadors amb ELO FIDE de 2099 fins 2249, o jugadors sense ELO FIDE i ELO català
de 2099 a 2249.
Tram C Circuit: Jugadors amb ELO FIDE de 1950 fins 2099 o jugadors sense ELO FIDE i ELO català
de 1950 a 2099.
Tram D Circuit: Jugadors amb ELO FIDE de 1800 fins 1949 o jugadors sense ELO FIDE i amb ELO
català de 1800 a 1949
Tram E Circuit: Jugadors amb ELO FIDE de 1650 fins 1799 o jugadors sense ELO FIDE i amb ELO
català de 1650 a 1799
Tram F Circuit: Jugadors amb ELO FIDE menor de 1650 o jugadors sense ELO FIDE i amb ELO català
de menor de 1650

Altres premis especials:
GRUP A:



GRUP B:







Trofeu al millor veterà
Trofeu al millor sub-16
Trofeu al millor local
Trofeu al millor veterà
Trofeu al millor sub-16
Trofeu al millor local
Trofeu al millor sub-14
Trofeu al millor sub-12
Trofeu al millor sub-10

GRUP C:








Trofeu al millor sub-14
Trofeu al segon i al tercer sub-14
Trofeu al millor sub-12
Trofeu al segon i al tercer sub-12
Trofeu al millor sub-10
Trofeu al segon i al tercer sub-10
Trofeu i obsequi al millor sub-8

Es consideren jugadors veterans aquells jugadors nascuts l'any 1957 o
anteriors.
Es consideren jugadors sub-16 aquells jugadors nascuts l''any 2001 i 2002.
Es consideren jugadors sub-14 aquells jugadors nascuts els anys 2003 i 2004.
Es consideren jugadors sub-12 aquells jugadors nascuts els anys 2005 i 2006.
Es consideren jugadors sub-10 aquells jugadors nascuts l'any 2007 i 2008.
Es consideren jugadors sub-8 aquells jugadors nascuts l'any 2009 i posteriors.
Els premis en cap cas seran acumulatius, la cerimònia de clausura es farà
el 11 de setembre en l’entrega de premis de la Diada. En cap cas es
donaran els premis abans de la clausura, els absents a la clausura
perdran els premis guanyats al torneig.

Drets d’inscripció:
1.
Grups A i B:
General 40 €
Veterans, sub-16 i jugadors amb fitxa de la Societat Coral
Colon de Sabadell: 35 €
2.
Grup C:
General: 35€.
Tindran un descompte de 5 € les inscripcions que es facin abans del 23
d’agost mitjançant ingrés al següent compte:

ES10 0081 0004 3000 0134 5135 fent-hi constar nom del jugador, edat,
club i Elo.
Queden exempts de pagaments de pagament de la inscripció aquells jugadors
convidats per la organització.

Inscripcions: Mitjançant formulari d'inscripció a:
http://www.coralcolon.net
Pere Reginaldo
Valentí Pérez
681 287 254
619 304 689
pere@coralcolon.net
info@coralcolon.net

Es posaran a disposició de tots els jugadors impresos de
reclamacions de la Federació Catalana d’Escacs.

Els participants cedeixen el dret a la seva imatge a la Organització
i/o terceres persones per la difusió de l’esdeveniment, dels resultats de
la prova i la promoció del joc dels escacs.

La participació en aquest torneig, significa l’acceptació d’aquestes
normes. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt aplicant els
reglaments de la FIDE, FEDA i FCd’E.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
2 Setembre
3 Setembre

RAPIDES DE FESTA MAJOR
SIMULTÀNIES
II BLITZ INTERNACIONAL

9 Setembre

11 Setembre

CIUTAT DE SABADELL

XIII DIADA D’ESCACS
DE LA SOCIETAT CORAL COLON

