I Obert Internacional d’Escacs Actius de Bagà
“CAL BATISTA”
Bases
1. Dia i horari de joc
Dissabte 21 de maig del 2022, entre les 9:30 hores i les 19:30.

2. Participants i reglaments
S’aplicaran las lleis dels escacs en el seu annex A (Escacs Ràpids).
S’aplicarà l’Art. A.4 d’escacs ràpids a tot el torneig.
Hi haurà unes normes d’obligatori compliment per a tots els jugadors
Pot participar tota aquella persona amb llicència federativa en vigor. Serà obligatori tenir codi Fide.

3. Local de joc
Hostal Cal Batista: Carrer del Raval, s/n, 08695 Bagà –Bagà-. PLACES LIMITADES

4. Rondes
9 rondes a Sistema Suís, els aparellaments es realitzaran amb el programa Swiss Manager.
• Matí: 5 rondes (09:30 hores)
Ronda 1 09:30
Ronda 2 10:25
Ronda 3 11:20
Ronda 4 12:15
Ronda 5 13:10
• Tarda : 4 rondes (16:00 hores)
Ronda 6 16:00 Ronda 7 16:55
Ronda 8 17:50
Ronda 9 18:45
La primera ronda començarà a les 9h30 en punt. La recepció i cobrament de les inscripcions no pagades
anticipadament, s’iniciarà a les 8h45.

5. Ritme de joc
15 minuts + 5 segons per jugada (15' + 5").

6. Grups i elo
Grup únic. Vàlid per elo FIDE ràpid i elo català ràpid.

7. Rànquing
El rànquing serà realitzat per elo FIDE ràpid.
En cas de no tenir-ne s’utilitzarà l’elo fide estàndard i sinó l’elo català ràpid. En cas de no tenir cap d’aquests tres
es posarà el corresponent elo nacional.

8. Categoria torneig dins del Circuit
Torneig aspirant del XVIII Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2022.

9. Entrega de premis
El lliurament de premis serà el mateix dia, una vegada acabada la última ronda, aproximadament a les 20:00
hores. És obligatori recollir el premi personalment en aquest acte amb el DNI, NIE o passaport o per persona
delegada (amb autorització signada i fotocòpia del document acreditatiu corresponent). En cas dels menors
d’edat, el premi haurà de ser cobrat per representants legals. S’aplicarà la retenció
corresponent. En cas contrari s'entén que es renuncia al premi.
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10. Inscripcions
Fins al dia 19 de maig a les 20:00 hores.
Cal omplir el formulari que trobareu al web del CE Lillet o de Cal Batista:
https://docs.google.com/forms/d/1I1Keqn8jILNefAEehFiDDkKVKNuxmDeUO2ft19BWEio/edit?usp=sharing
Entre 24 i 48h d’haver omplert el formulari, s’afegirà el nom al llistat d’inscrit del mateix web.
Aquesta inscripció no serà definitiva fins haver fet el corresponent pagament.
Els drets d’inscripció seran:
•
•
•
•
•

General: 20 €
Sub-16: 15 €
+60 anys 15 €
Discapacitats (reconeguts com a tal per la FCdE) 15 €
Socis del Club d’Escacs Lillet 10 €
Quedaran exemptes de pagament d’inscripció aquelles persones que siguin convidades per l’organització.

Cal fer el pagament en metàl·lic els dies previs per transferència bancària al número de compte:

IBAN: ES78 0049 0531 5125 1051 6941
A la transferència s’ha d’indicar:
Concepte: TCB, nom i cognoms de qui participa.
Beneficiari: CAL BATISTA
No es podrà participar sense haver fet el pagament corresponent abans de començar la primera ronda.
Places limitades.
Les inscripcions es comptabilitzaran per ordre d’arribada. Fins que no s’hagi fet el pagament no es considerarà
ferma.

11. Temps d'espera
El temps per presentar-se davant del tauler serà la caiguda de bandera. La primera incompareixença no justificada
implicarà l’eliminació del torneig.

12. Restriccions al local de joc i serveis complementaris
A tot el recinte està prohibit fumar. A la vegada es prohibeix a tota persona present al local de joc, sigui participant
o no, tenir el mòbil encès mentre hi hagi alguna partida sense acabar. En cas contrari, la sanció serà decisió de
l’equip arbitral.
Hi ha servei de bar.

13. Comitè
No hi haurà Comitè de Competició. Per no entorpir el bon funcionament del torneig les decisions arbitrals seran
inapel·lables durant el seu desenvolupament. A la sala de joc hi haurà a disposició un imprès oficial de
reclamacions on es podrà fer la corresponent reclamació per escrit als òrgans corresponents de la Federació
Catalana d’Escacs.
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14. Desempats
Els empats en la classificació final es resoldran de la manera següent:
• El primer desempat serà el resultat particular.
• El segon, tercer i quart desempat se sortejaran en acabar la darrera ronda, entre els sistemes següents:
performance recursiva, performance, mitja d’elo d’oponents (menys els dos elo menors).

15. Direcció del torneig
El director del torneig serà:
•

en Jordi Capellades i Ferré

16. Equip arbitral
•
•

L'àrbitre principal és l’IA Valerio de la Cruz Chumillas
L’àrbitre adjunt és la FA Mireia Ramon Herraez

17. Drets d’imatge
Els participants cedeixen els seus drets d’imatge a l’organització, a la Federació Catalana d’Escacs i a tercers per
a la difusió del torneig, dels resultats de la prova i per a la promoció del joc dels escacs.

18. Premis
PREMIS CLASSIFICACIÓ GENERAL
1a posició
2a
3a
4a
5a

300 €
200 €
150 €
125 €
100 €

+Trofeu
+Trofeu
+Trofeu

PREMIS PER TRAMS D’ELO FIDE
TRAM A 2400-2250
50 € + Trofeu
TRAM B 2249- 2100
50 € + Trofeu
TRAM C 2099-1950
50 € + Trofeu
TRAM D 1949-1800
50 € + Trofeu
TRAM E 1799-1650
50 € + Trofeu
TRAM F Fins a 1649
50 € + Trofeu
Per realitzar la classificació per trams el primer elo que s’utilitzarà serà el Fide. En absència d’aquest, s’utilitzarà
l’elo català per participants amb fitxa de la FCdE, o l’elo feda per la resta de participants de federacions territorials
estatals. Qui no pertanyi a la FCE i tampoc tingui elo Fide o en el seu defecte elo feda, no puntuarà per a trams.
Els premis en efectiu no son acumulables. Si que ho son els trofeus.
ALTRES PREMIS
Millor sub-8
Millor sub-10
Millor sub-12
Millor sub-14
Millor sub-16
Millor més gran de 60 anys

Trofeu
Trofeu
Trofeu
Trofeu
Trofeu
Trofeu
3

Sub 8, nascuts a partir del 1 de gener de 2014
Sub 12, nascuts a partir del 1 de gener de 2010
Sub 16, nascuts a partir del 1 de gener de 2006

Sub 10, nascuts a partir del 1 de gener de 2012
Sub 14, nascuts a partir del 1 de gener de 2008
+ 60 anys, nascuts abans del 1 de gener de 1962

PREMIS ESPECIALS
•
•

El 13è classificat té la inscripció pagada al XXXI FESTIVAL D´ESCACS de LA POBLA DE LILLET que es jugarà
del 2 al 10 d’agost d’enguany.
Premi “CULLERA DE FUSTA” al darrer classificat que hagi jugat totes les rondes.

19. Modificacions i versions
L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases.
Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà:
• Pel reglament del Circuit Català.
• Pel reglament de la FIDE i de la Federació Catalana d'Escacs.
Més informació a:
• https://escacs-lillet.webnode.es/copia-de-contacte/
• http://www.escacscircuit.cat
• https://www.calbatista.es/
ORGANITZA:

HOSTAL CAL BATISTA i CLUB D’ESCACS LILLET

XVIII Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2022

COL·LABORA:
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ANNEX
NORMES D’OBLIGATORI COMPLIMENT PER A TOTS ELS
JUGADORS PARTICIPANTS
LLIURAMENT DE RESULTATS
El jugador vencedor de l’encontre haurà d’assegurar-se de completar el full de resultats i lliurar-lo a la taula
arbitral.
El jugador perdedor serà l’encarregat de posar les peces a la posició inicial.
En cas que la partida acabi en taules, el jugador de negres lliurarà el full de resultats i el jugador de blanques
s’encarregarà de posar les peces a la posició inicial.
Els jugadors/es seran els últims i únics responsables de qualsevol introducció errònia de resultats provocada per
un emplenament incorrecte del full de resultats.
Si un cop finalitzada la ronda i passats 5 minuts, falta algun resultat perquè no s’hagi lliurat, el resultat de la
partida serà de 0-0.
No s’acceptarà cap reclamació sobre resultats erronis un cop hagi finalitzat la següent ronda.
No s’acceptaran reclamacions sobre resultats un cop començada la darrera ronda del campionat.

COMENÇAMENT DE LES PARTIDES
Les partides començaran ESTRICTAMENT a les hores estipulades a les Bases del torneig, si no hi ha retards o
incidents inesperats, per tant es recomana a tots els jugadors que a l’hora estipulada estiguin presents davant
del tauler, ja que el rellotge es posarà el marxa a les hores indicades.

Dia 21.05.2022

MATÍ

TARDA

Ronda 1

09:30

Ronda 6

16:30

Ronda 2

10:25

Ronda 7

17:25

Ronda 3

11:20

Ronda 8

18:20

Ronda 4

12:15

Ronda 9

19:15

Ronda 5

13:10
Lliurament de premis : Després darrera ronda

RELLOTGE
El rellotge ÚNICAMENT es podrà aturar per sol·licitar la presència d’algun àrbitre.
Segons l’Article 6.11.4. de les Lleis dels Escacs, si un jugador atura el rellotge sense causa justificada segons
l’àrbitre, podrà ser sancionat segons l’Article 12.9
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SOL·LICITUD DE PRESÈNCIA D’UN ÀRBITRE
En cas que un jugador requereixi la presència d’algun àrbitre, actuarà de la següent forma:

1. Aturarà els rellotges i aixecarà la mà per sol·licitar l’assistència de l’àrbitre.
2. En cas que en aquest moment no hi hagués cap àrbitre disponible a la zona, sol·licitarà a la taula
arbitral l’assistència d’un àrbitre.
Aquestes normes són inalterables i la participació al Campionat suposa la seva acceptació sense reserves.
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