Bases V Tancats Gran Penya Vilanova
1. Dia i hora de joc: Dissabtes tarda
Calendari
Ronda
Dia
Hora
1
29 de maig 16:00h
2
29 de maig 18:20h
3
5 de juny
16:00h
4
5 de juny
18:20h
5
12 de juny
16:00h
6
12 de juny
18:20h
7
19 de juny
16:00h
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. Format i rondes: Tancats de 8 jugadors (Round Robin), 7 rondes, amb el suport del
programa Swiss Manager
4. Ritme de joc: 40 minuts + 30 segons per jugada.
5. Grups i Elo:
Grup A: Jugadors fins a 1800 ELO FCDE
Grup B: Jugadors sub16 fins a 1600 FCDE
Grup C: Jugadors sub16 fins a 1400 ELO FCDE
6. Avaluació: El torneig serà vàlid per ELO Català.
7. Inscripcions: Fins al dia 26 de maig a les 21:00h, per whatsapp (636677377), per correu
electrònic: escacsgp@gmail.com (indicant: nom, club, ELO, data naixement). Els drets
d’inscripció són de 15€.
(Pagament abans de la primera ronda)
8. Jugadors eliminats: Els jugadors no presentats en la primera ronda seran eliminats.
També suposa l’eliminació del torneig qualsevol incompareixença no justificada.
9. Temps d'espera: El temps per presentar-se davant del tauler serà a caiguda de
bandera.
10. Mòbils: Està prohibit per a tothom l’ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre
dispositiu de comunicació a la sala de joc, excepte que es disposi de l’autorització de
l’organització. A aquell jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la partida.
11. Comitè: No hi haurà Comitè d'Apel·lació, per no entorpir el bon funcionament del
torneig, les decisions del delegat seran inapel·lables, 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.

12. Desempats: Els empats en la classificació final es resoldran de la manera següent:
1. Resultat particular
2. Sonnenborn-Berger
3. Major nº de victòries
13. Director del torneig: Ivan Marina de la Torre.
14. Equip arbitral: Excepcionalment no hi haurà àrbitre, les seves funcions recauran en un
delegat a designar conforme la circular 09/2021
15. Premis:
Per a cada grup
1º Trofeu
2º Trofeu
3º Trofeu
16. Entrega de premis: El lliurament de premis serà dissabte 19 de juny al finalitzar la
darrera ronda.
17. Els participants cedeixen els seus drets d’imatge a l’organització per tal de fer difusió
de la competició.
18. Servei de bar/restaurant: El local disposa de servei de bar i restaurant
19. Protocols sanitaris:
-

Serà obligatori la mascareta a tot el local de joc, l'organització en proporcionarà
una cada jornada.
A l'entrada a la sala de joc es prendrà la temperatura dels participants.
Obligatori rentat de mans amb gel hidroalcohòlic en entrar i sortir de la sala i al
començament de cada ronda.
A la sala de joc només hi poden accedir els participants i l'organització.
Després de cada ronda, taulers, peces i rellotges seran canviats per uns de nous i
les taules seran desinfectades.
La sala estarà ventilada en tot moment.
No es podrà menjar a la sala de joc.
En cas de suspensió del torneig per motius sanitaris, serà reprès quan les
restriccions ho permetin.

20. 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.
21. L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases.

