XIX OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS
“CIUTAT D’OLOT”
28 de juliol de 2018
1. El torneig serà organitzat pel Club Escacs Olot. El torneig està
inclòs en la XV edició del Circuit Català. Hi haurà un sol grup.
2. L'organització es reserva el dret de limitar el nombre de participants
per raons d'espai. La quota d'inscripció s'abonarà obligatòriament
abans de la primera ronda de joc. Sense aquest requisit no es podrà
disputar el torneig.
3. El sistema de joc serà el suís basat en valoració a 9 rondes. El
torneig serà vàlid per a ELO FIDE ràpid i ELO Català ràpid.
4. El local de joc serà la sala El Torín al C/ Roser, 13, 17800 Olot.
5. Es rebrà els jugadors a partir de les 9 del matí. Les partides
començaran puntualment a les 10:00 hores del matí.
6. El temps que disposa el jugador per presentar-se és de 15 minuts.
7. El ritme de joc serà de 15 minuts + 5 segons d’increment/jugada.
8. Els criteris de desempat seran el Bucholz total, Bucholz mitjà, Tall
de Bucholz, Puntuació Progresiva i número de victòries. L’ordre
d’aplicació dels 3 primers es sortejarà al final de l’última ronda.
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9. Els premis en metàl·lic seran repartits per rigorós ordre de
classificació (vegeu annex A). No seran, per tant, divisibles entre els
jugadors empatats a punts i no seran acumulables.
10. El director del torneig serà el Sr. Josep Mª Mir Codina.
11. Els aparellaments es faran mitjançant un programa informàtic.
12. La incompareixença d’un jugador a una ronda determinarà la seva
eliminació automàtica del torneig.
13. Aquest reglament, juntament amb el de la FIDE, regiran la marxa
del torneig.
14. Els drets d'inscripció seran de:
- Gratuïta pels titulats internacionals GM o MI.
- 10€ pels jugadors discapacitats, locals o menors de 18 anys.
- 20€ per la resta de jugadors (15€ amb ingrés bancari fins el dia
23 de juliol).
A partir de 5 jugadors del mateix club s’obtindrà un descompte de 3€
per jugador i a partir de 10 jugadors de 5€ per jugador.
Les inscripcions s’han de fer mitjançant el formulari de la nostre web,
per correu electrònic a escacsolot@escacsolot.cat o per telèfon al
972 26 38 28 (de 18.00 h a 21.00 h entre setmana).
Es tancaran les inscripcions el divendres 27 de juliol a les 16:00h.
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La inscripció es formalitzarà amb un ingrés al compte 0081-01110100-0116-4724 fins el dia 25 de juliol o amb el pagament abans de
l’inici de la primera ronda. A l’ingrés s’ha d’indicar nom i cognoms
del jugador.
15. El lliurament de premis es durà a terme al finalitzar l’última ronda,
entre les 19:30 i 20:00 hores. Per rebre el premi serà imprescindible la
presència del premiat. Els premis no lliurats es consideraran perduts.
16. Es posarà a disposició dels jugadors el formulari oficial de
reclamacions segons disposa la normativa del circuit.
17. No està permès tenir el mòbil connectat en mode normal en la sala
de joc. Si sona el mòbil, durant el transcurs de la partida, suposarà la
pèrdua immediata del punt.
18. Els participants en el torneig es comprometen a cedir les seves
dades i imatges per a difusió i publicitat de l’esdeveniment.
19. L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases.
20. La participació en aquest torneig comporta la total acceptació
d’aquestes bases.
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ANNEX A
CLASSIFICACIÓ GENERAL*
1r. classificat

400€ + Trofeu

2n. classificat

250€ + Trofeu

3r. classificat

200€ + Trofeu

4t. classificat

150€

5è. classificat

100€

6è. classificat

75€

7è. classificat

50€

TRAMS D’ELO FIDE ràpid**
TRAM

CAMPIÓ

SUBCAMPIÓ

Tram A: 2250-2400

50€ + Trofeu

30€

Tram B: 2100-2249

50€ + Trofeu

30€

Tram C: 1950-2099

50€ + Trofeu

30€

Tram D: 1800-1949

50€ + Trofeu

30€

Tram E: 1650-1799

50€ + Trofeu

30€

Tram F: ELO<1649

50€ + Trofeu

30€

ALTRES PREMIS
Millor jugador local

50€ + Trofeu

Millor jugadora

50€ + Trofeu

Millor jugador sub-14

Trofeu

*Nota: S'aplicarà la retenció d’IRPF als premis, quan pertoqui.
**Nota: Mínim 3 participants per tram.
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