Bases II Open Internacional Ciutat de Vilanova
1. Dia i hora de joc: Diumenge 29 d’abril de 2018, confirmació i pagament a les 9:00h,
inici campionat 9:30h.
2. Local de joc: Societat Cultural La Gran Penya, Rambla principal nº52, Vilanova i la
Geltrú (a 10 minuts de l’estació). Local climatitzat i adaptat.
3. Rondes: 9 rondes a Sistema Suís, els aparellaments es realitzaran amb Swiss Manager i
no s’admetran reclamacions al respecte, excepte que l’àrbitre ho consideri necessari:
Diumenge matí 5 rondes (09:30 hores) Diumenge tarda 4 rondes (16:00 hores).
4. Ritme de joc: 15 minuts + 5 segons per jugada.
5. Grups i Elo: Grup únic. Vàlid per Elo FIDE Ràpid i Elo català ràpid.
6. El Rànquing: serà realitzat primer per Elo FIDE ràpid , elo fide i desprès per elo català
ràpid.
7. Categoria del torneig: General “a” tram “b”
8. Entrega de premis: El lliurament dels premis serà el mateix dia, aproximadament a les
19:45h. És obligatori recollir el premi personalment amb el DNI, NIE o passaport o per
persona delegada (amb autorització signada i fotocòpia del DNI, NIE, passaport), en cas
contrari s'entén que es renuncia al premi.
9. Inscripcions: Fins al dia 27 d’abril a les 21:00h, per whatsapp (636677377), per correu
electrònic: escacsgp@gmail.com (indicant: nom, club, ELO, data naixement) o a través
del formulari web a www.granpenya.cat Els drets d’inscripció seran:
General
GM/MI
Sub16
Locals
Discapacitats

18€
5€
13€
13€
5€

Els discapacitats hauran d’estar reconeguts com a tal per la FCdE.
Es pot fer el pagament en metàl·lic el mateix dia abans de començar o preferiblement
per transferència bancària per agilitzar el procés fins al dia 24 d’abril a les 22:00h al
número de compte ES76-0081-1611-0400-0109-2017 indicant (escacs+nom i cognoms).
10. Jugadors eliminats: Els jugadors no presentats en la primera ronda seran eliminats.
També suposa l’eliminació del torneig qualsevol incompareixença no justificada.
11. Temps d'espera: El temps per presentar-se davant del tauler serà a caiguda de
bandera.

12. Mòbils: Està prohibit per a tothom l’ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre
dispositiu de comunicació al recinte de joc i en qualsevol altra zona designada per
l’àrbitre, excepte que es disposi de la seva autorització. A aquell jugador que li soni el
telèfon mòbil perdrà la partida.
13. Comitè: No hi haurà Comitè d'Apel·lació, per no entorpir el bon funcionament del
torneig, les decisions arbitrals seran inapel·lables durant el torneig, 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
14. Desempats: Els empats en la classificació final es resoldran de la manera següent:
1.
2.
3.
4.

Resultat particular
Performance recursiva
Performance
Mitja d’ELO dels oponents (menys els dos pitjors)
(Els desempats 2,3 i 4 se sortejaran en acabar la darrera ronda)

15. Director del torneig: Ivan Marina de la Torre.
16. Equip arbitral: L'àrbitre principal serà el AI Manolo Navarro.
17. L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases.
18. Premis:
Classificació general
1º
600€+trofeu
2º
450€+trofeu
3º
350€+trofeu
4º
250€
5º
200€
6º
150€
7º
100€
8º
70€

Classificació per trams
Trams
Talls ELO
1º
Tram A 2250-2400 FIDE 60€*+trofeu
Tram B 2100-2249 FIDE 60€*+trofeu
Tram C 1950-2099 FIDE 60€*+trofeu
Tram D 1800-1949 FIDE 60€*+trofeu
Tram E 1650-1799 FIDE 60€*+trofeu
Tram F Fins a 1649 FIDE 60€*+trofeu

2º
40€
40€
40€
40€
40€
40€

*Els campions de tram tenen 1 mes de subscripció al portal Chess24
Franges edat
Millor sub8
Millor sub10
Millor sub12
Millor sub14
Millor sub16
Millor Veterà
Millor Local

Trofeu+Revista Peón de Rey
Trofeu+Revista Peón de Rey
Trofeu + subscripció 1 mes Chess24
Trofeu + subscripció 1 mes Chess24
Trofeu + subscripció 1 mes Chess24
Trofeu + subscripció 1 mes Chess24
Trofeu + subscripció 1 mes Chess24

3º
20€
20€
20€
20€
20€
20€

A tots els premis se’ls aplicarà la retenció corresponent. Els premis no seran
acumulables, en cas de no tenir Elo FIDE Ràpid, s'utilitzarà l'Elo FIDE i en cas de no
tenir-ne l'Elo català ràpid.
Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà: Pel reglament del Circuït
Català. Pel reglament de la FIDE i de la Federació Catalana d'Escacs. Més informació:
www.escacs.cat/circuit/
19. Normes de participació: La participació en aquest Torneig implica l’acceptació
d’aquestes bases, la interpretació de les quals correspon al director del torneig. Tot el
que no estigui previst en aquest reglament, es resoldrà aplicant, en l’ordre que
s’enuncien, els reglaments de la FCDE, la FIDE o la FEDA.
20. Restriccions local de joc: Prohibit fumar en el local de joc. Per aplicació de la
reglamentació general de competicions es prohibeix, tant a jugadors com a
espectadors, tenir el mòbil encès (o altres dispositius electrònics de comunicació)
mentre hi hagi alguna partida sense acabar. Per evitar incidents, durant les partides es
prohibeix deixar begudes i menjar mentre s'està jugant davant el tauler.
L’incompliment d’aquesta normativa pot suposar des de la pèrdua de la partida fins a
l’expulsió del torneig, sense dret a cap mena d’indemnització.
21. Servei de bar/restaurant: El local disposa de servei de bar i restaurant, hi haurà un
menú de 12€ per als participants.
22. Imprès de reclamacions: El torneig disposarà d’impresos oficials de reclamacions.

