XXXI FESTIVAL D´ESCACS
de LA POBLA DE LILLET
-Memorial General Soler i SolerBases
1. LOCAL DE JOC:
El torneig es jugarà al “Pavelló Poliesportiu Municipal” (C/ Àngel Guimerà, 4)
El local està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
Al pavelló no hi ha servei de bar.

2. DATES i HORARIS:
El Torneig es disputarà per Sistema Suís (en funció de la inscripció es pot modificar aquest sistema) a nou rondes entre
els dies 2 i 10 d'Agost de 2022 segons el calendari següent:

1a ronda:
2a ronda:
3a ronda:

día 2 17:00 h.
(Dimarts)
dia 3 17:00 h.
(Dimecres)
dia 4 17:00 h.
(Dijous)

4a ronda:
5a ronda:
6a ronda:

dia 5 17:00 h.
(Divendres)
dia 6 17:00 h.
(Dissabte)
dia 7 17:00 h.
(Diumenge)

7a ronda:
8a ronda:
9a ronda:

dia 8 17:00 h.
(Dilluns)
dia 9 17:00 h.
(Dimarts)
dia 10 10:00 h.
(Dimecres)

La clausura serà el dia 10 d'Agost a les 17:30 hores i serà obligatòria l'assistència de tots els jugadors que hagin de recollir
premi. (es deurà aportar DNI, NIE o passaport).

3. SISTEMA i RITME DE JOC:
El ritme de joc serà de 90 min. a finish més 30 seg. d’increment per jugada realitzada des de la primera. Els rellotges es
posaran en funcionament a la hora indicada; aquells jugadors que no es presentin abans d’una hora se’ls hi donarà la
partida per perduda.
El torneig serà vàlid per a ELO FIDE, FEDA i CATALÀ.
Es formaran dos grups (A i B), sempre que la inscripció ens ho permeti:
•
•
•

GRUP A: Obert als jugadors amb llicència FCE o FIDE en vigor.
GRUP B: Obert als jugadors amb llicència FCE o FIDE en vigor que tinguin un ELO FIDE inferior a 1950 i ELO català
inferior a 2050.
GRUP C (o tancat de FIDELS): Aquest any, per commemorar els 70 anys del club i en homenatge als Torneigs Nacionals
dels anys 50, es farà un tancat de 10 jugadors pel sistema lliga (tots contra tots). Aquests 10 jugadors es triaran entre
els més fidels participants a l’Obert.

La incompareixença injustificada d’un jugador causarà la seva eliminació del Torneig, i això inclou especialment al jugador
que no es presenti a la primera ronda sense cap explicació.
Els descansos sol·licitats per un participant puntuaran 0 punts.

4. APARELLAMENTS:
Els aparellaments es realitzaran amb el programa Swiss Manager i es podran consultar per Internet a Chess-results. A la
web del club (http://escacs-lillet.webnode.es/) hi ha un enllaç. També quedaran exposats cada ronda a la sala de joc.
Els enfrontaments de la primera ronda es faran públics a partir de las 12,30 h. del dia 2 d’agost.
Els números d’ordre dels 10 jugadors del tancat, es sortejaran el dia 1 d’agost a les 19:00h a la seu de l’exposició sobre
els 70 anys del club.
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Tota reclamació a una decisió arbitral durant el Torneig haurà de dirigir-se al Comitè de Competició per escrit i abans de
mitja hora després de la finalització de la ronda en què es produís el fet objecte de la reclamació. L’organització facilitarà
un imprès oficial de reclamació. El Comitè restarà format per el Director del torneig – sense dret a vot - i cinc jugadors
(dos d’ells suplents) escollits entre els mateixos en cadascun dels grups A i B. Les decisions seran inapel·lables a tots els
efectes, sense perjudici dels recursos federatius u ordinaris a altres Organismes.

6. TELÈFONS MÒBILS:
Dins del recinte de joc no està permès l’ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació, no
permès per l’àrbitre. Així mateix, els telèfons mòbils hauran de ser desconnectats. A aquell jugador al qual li soni el mòbil
durant la partida, l'Àrbitre el penalitzarà amb la pèrdua d’aquesta i determinarà la puntuació de l’adversari. S’entendrà
per sonar qualsevol so, sigui de trucada, missatge, alarma e incloent la vibració del dispositiu.

7. DESEMPATS:
Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

GRUP A i B:
1.
2.
3.

Performance recursiva
Performance
Mitja de ELO dels oponents (menys els dos pitjors)

GRUP C (TANCAT):
1.
2.
3.

Resultat particular
Sonnenborn-Berger
Número de victòries

Els desempats es sortejaran abans de l’inici de la darrera ronda i no es faran públics fins a finalitzar la mateixa.

8. PREMIS

GRUPA
GENERAL

TRAMS (per ELO FIDE)

1er Classif.

1100€ + Trofeu

TRAMS DE ELO

2n Classif.

900€ + Trofeu

1er Classif.

80€

3er Classif.

800€ + Trofeu

2n Classif.

60€

4rt Classif.

700€

5è Classif.

600€

TRAMS DE ELO

6è Classif.

500€

1er Classif.

80€

7è Classif.

400€

2n Classif.

60€

8è Classif.

300€

9è Classif.

200€

10è Classif.

120€

Altres premiats: Hi haurà un trofeu per a:
▪ 1a. classificada femenina.
▪ 1er. Classificat/da major de 60 anys.
▪ 1er. Classificat/da menor de 16 anys.

de 2150 a 2299

Inferior a 2150
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GENERAL

TRAMS (per ELO FCE)

1er Classif.

150€ + Trofeu

TRAMS DE ELO

Inferior a 1650

2n Classif.

125€ + Trofeu

1er Classif.

60€

3er Classif.

100€ + Trofeu

2n Classif.

40€

Altres premiats: Hi haurà un trofeu per a:
▪
▪
▪
▪
▪

1a. classificada femenina
1er. Classificat/da major de 60 anys
1er. Classificat/da menor de 16 anys
1er. Classificat/da menor de 14 anys
1er classificat/da menor de 8 anys

Els premis en metàl·lic no seran divisibles ni acumulables. Els trofeus sí són acumulables. El valor dels premis es pagaran
descomptant la retenció legal vigent. La classificació per trams es per ELO FIDE en ambdós grups.
PREMI ESPECIAL (Grup A i Grup B)
Hi haurà un premi especial pel darrer classificat de cada grup “La Cullera de Fusta” sempre que compleixin els següents
requisits:
• Haver jugat totes les rondes (això inclou el bye de descans)
• Estar present durant l’entrega de premis.

GRUP C
En el tancat no hi haurà premis en metàl·lic. Només un record per a cada un dels jugadors

9. DRET D’INSCRIPCIÓ:
Els preus de les inscripcions seran els següents:

GRUP A

GRUP B

Amb caràcter general

40 €

35 €

Jugadors menors de 16 anys

30 €

25 €

Jugadors majors de 60 anys

30 €

25 €

Els socis (no els jugadors) del club tindran un descompte del 50% de la quota que els toqui pagar.
EL GRUP C (Tancat) son convidats del club.
La quota d’inscripció haurà de ser abonada abans de la primera ronda o màxim durant el transcurs d’aquesta, podent ser
eliminats del torneig els participants que no complissin amb aquest requisit.
La inscripció serà gratuïta per a GM's, MI's, i jugadors amb ELO superior a 2300 FIDE. No es donarà cap tipus de condicions
o dietes per part de l’Organització.
Els jugadors amb discapacitat reconeguda per la FCE, disposaran del preu més reduït de 25 €.
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Les inscripcions es poden fer, preferentment, a través del formulari que trobareu al web del club.

També es poden fer:

http://escacs-lillet.webnode.es/

a) Correu electrònic

escacslillet@gmail.com
josepsalvador@gmail.com
jbespelt@yahoo.es

b) Telèfon

Josep Salvador Casals:
Jordi Capellades:
Joan Barnola:

630625152
676245521
608095814

Nº màxim de inscripcions: en funció de les indicacions de la Generalitat tan a nivell sanitari com també esportiu.

11. Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades en els diferents mitjans de comunicació
que l'organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l'esdeveniment (llistats de resultats,
classificacions, participants, partides, etc.).
12. El Torneig es regirà per les presents Bases, les Lleis dels Escacs i per l’actual reglamentació de la FIDE, normes a la que
queden subjectes tots els participants durant el desenvolupament de la Competició.
Es prendrà com a base d'inscripció oficial la llista provisional que hi haurà a l'efecte fins al mateix dia de competició. El
tancament d'inscripció serà el dia 1 d’agost.

13. La participació en el Torneig implica la total acceptació d’aquestes Bases.
•
•
•

Comitè Organitzador: JD del Club d’Escacs Lillet
Director del Torneig: Joan Barnola i Espelt
Àrbitre Principal: AF Jeroni Bergas i Ferriol
Web oficial del club: http://escacs-lillet.webnode.es/

La Pobla de Lillet, a 8 de març de 2022
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ANNEX
COMPETICIÓ PER EQUIPS (Bases)
Les bases de la competició per equips es publicaran a la sala de joc i els equips caldrà inscriure’ls
a la taula arbitral durant les dues primeres rondes seguint les bases publicades a la sala de joc.
A la competició per equips, aquest any recuperarem el reglament que s’utilitzava els anys 90,
(amb algun petit ajust) concretament l’hem tret de l’informe arbitral de la IX edició de 1999.
1. Paral·lelament al torneig individual, es desenvoluparà una competició per Equips de 4
jugadors, en la que es sumaran les puntuacions individuals de cada integrant de
l’equip.
2. Els equips poden tenir màxim 5 integrants, però només puntuaran els 3 millors
classificats, i han de ser formats obligatòriament per:
a. Els jugadors de la província de Barcelona han de pertànyer al mateix club.
b. Els jugadors de la resta de Catalunya, han de pertànyer, a poder ser, al mateix
club, i si no a la mateixa província.
c. Els jugadors espanyols han de pertànyer, a poder ser, al mateix club, i si no a
la mateixa Federació.
d. Els jugadors que no tinguin llicència per cap club ni català ni estatal, han de
pertànyer, a poder ser, al mateix club, i si no han de tenir la mateixa bandera
FIDE.
3. La puntuació de l’equip serà la suma total de les puntuacions dels quatre millor
classificats de l’equip (independentment del grup on jugui)
4. El sistema de desempat serà:
a. L’equip que tingui el jugador més ben classificat.
b. En cas de seguir l’empat (hi ha dos grups) es descartarà el pitjor resultat (4rt
jugador), després el 3er, i així successivament.
5. Els equips hauran de ser presentats omplint un full que estarà a la taula arbitral abans
de la fi de la segona ronda.
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ACTIVITATS PARAL·LELES
AL XXXI TORNEIG INT. DE LA POBLA DE LILLET
•

TANCAT:
A imatge dels primers torneigs fets pel club els anys 50, hi haurà un tercer Grup al torneig i que
consistirà en un tancat de jugadors aficionats, però dels més fidels a La Pobla. No hi haurà
premis, si no un record per a tots els participants.

•

FUTBOL:
Una altra de les activitats clàssiques del torneig és disputar un partit de fútbol entre els jugadors i
acompanyants del torneig.

•

CONCURS DE PUZZLES:
Aquest any ja serà la VII edició del concurs de puzles que ja s’ha convertit en un clàssic tant per a la gent
del poble, com pels participants a l’obert. Fins i tot s’ha convertit en una data fixa d’alguns semi
professionals d’aquest tipus de concursos.

•

TENNIS TAULA:
Aquest any ja serà la quarta edició. Una altra activitat que es va consolidant.

•

TORNEIG DE RÀPIDES:
Seguim amb la recuperació del tradicional torneig de ràpides que es feia el diumenge al matí. Igual que a
les anteriors edicions, aquest any hi haurà premis en espècies. A més, per primer cop formarà part del “XXII
Circuit d’escacs de la Catalunya Central”. Per això, adaptarem les bases al reglament d’aquest Circuit.
Les inscripcions al concurs de puzles i al tennis taula, les podeu realitzar en el mateix formulari de la
inscripció al torneig que trobareu a la web del club:
(http://escacs-lillet.webnode.es/)
A les ràpides també us podeu inscriure al fer la inscripció al torneig, però els que només vingueu a les
ràpides, trobareu un formulari específic.
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•

LLIBRE:
Publicarem un llibre sobre la història del Club d’Escacs Lillet amb el títol:

Els Escacs a
La Pobla de Lillet

1950-2021
Es podrà comprar a la sala de joc o en alguns locals del poble.
•

EXPOSICIONS:
1. Es farà una exposició amb alguns objectes i fotografies del club i de les activitats que s’han fet en
aquests més de setanta anys.
2. A la sala de joc es posarà una exposició sobre Arturo Pomar, el primer GM de l’estat, nen prodigi
en el seu moment i que va venir el 1991 en la primera edició del Torneig Internacional i feu
simultànies.
3. Es tornarà a posar l’exposició “Art i Escacs”. Aquest any es podran comprar els quadres signats i
numerats.

•

EXCURSIÓ:
Rememorant les excursions que es feien els anys 50 o a les primeres edicions del Torneig Internacional, es
farà el 8 d’agost una visita guiada a Gombrèn per veure en primer lloc, el Museu del Comte Arnau on es
poden veure els objectes trobats durant les excavacions del 1986 i posteriors al Castell de Mataplana i on
aparegué una peça d’escacs (Alfil) entre altres objectes.
L’excursió es completa amb la visita del Gorg del Banyuts, indret on cada nit surt el Comte amb el seu cavall
de flames per vagar per aquestes contrades.
I la visita guiada s’acaba al castell-palau dels Mataplana (SXI-SXIV), una de les famílies nobles més
importants i influents de la Catalunya Medieval.
La visita comença a les 11h a Gombrèn, davant l’església. Podeu anar-hi directament, o quedem a les 10:15h
a La Pobla de Lillet davant la Fonda Cerdanya on hi haurà diferents cotxes per si algú no en disposa.
El cost és de 7€ per persona.

