IV TANCAT MOLLET CIUTAT DELS ESCACS
del 30 de setembre al 25 de Novembre de 2016
Bases del torneig
Organitzat pel Club d’Escacs Mollet amb el suport i col·laboració del Club d’Escacs Barcelona-UGA.
1. Format.- El torneig es disputarà pel Sistema Round Robin de 10 jugadors. Es faran dos grups (per normes de MI i normes
de MC).
2. Local de joc.- El local de joc serà la seu del Club d’Escacs Mollet. Carrer Pineda Fosca, 6 (Cantonada Sant Ramón). Local
adaptat per persones amb discapacitat.
3. Presentació del jugador/a.- El jugador/a s’haurà de presentar abans de passats 60 minuts des de l’inici previst de la
ronda. Passat aquest temps perdrà la partida per incompareixença.
4. Dies de joc.- El torneig es disputarà els divendres 30 de setembre, 7, 14, 21 i 28 d’octubre, i 4, 11, 18 i 25 de
novembre, començant a les 21:00 hores
5. Ritme de joc.- El torneig es disputarà a un ritme de 90 minuts per tota la partida més 30 segons d'increment per jugada.
6. Premis.1º classificat
2º classificat
3º classificat

Trofeu +Inscripció gratuïta al X Open Internacional Ezequiel Martín 2017
Trofeu +Inscripció gratuïta X Open Internacional Ezequiel Martín 2017
Trofeu +Inscripció gratuïta X Open Internacional Ezequiel Martín 2017

El lliurament de premis es realitzarà el diumenge 27 de novembre a les 13.00 hores a la seu del club Barcelona-UGA, al carrer
Julià Portet, 5, entresol, de Barcelona. Hi haurà un piscolabis pels assistents.
Es realitzarà un campionat de partides ràpides de 3 minuts amb increment de 2 segons, a 9 rondes. Inscripció gratuïta pels
participants a l’Open i/o Tancat. Resta de jugadors, 3 euros. Limitat a 60 jugadors en total. Si algú no pot ser present per recollir
el premi, haurà de comunicar-ho a la direcció del torneig al finalitzar la darrera ronda.
7. Desempats.
Els sistemes de desempat que s’aplicaran seran, en aquest ordre:
Resultat particular
Major nombre de victòries
Sonneborn-Berger
Koya
Sorteig
8. Direcció i arbitratge.- El Director del Torneig és Ramón Caro. L’equip arbitral estarà dirigit pel Carlos Giménez Cañadas
(àrbitre principal AI).
9. Apel·lacions.- Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit fins a mitja hora després d’acabada la ronda al Comitè
d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i dos jugadors/es escollits/des durant la primera ronda entre els/les
participants. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.
10. Ús dels telèfons mòbils.- Queda totalment prohibit l’ús de telèfons mòbils al recinte de joc i de qualsevol altre aparell de
comunicació. En tot moment, aquests dispositius (mòbils o aparells) hauran de romandre completament apagats i guardats de
manera que no siguin visibles. En cas d’infracció s’aplicaran les següents sancions:
- Si el telèfon mòbil o aparell està connectat, el jugador rebrà una advertència.
- Si el telèfon o aparell emet un so durant la ronda, o el jugador fa ús de qualsevol mena, aquest jugador perdrà la partida.
- Si un jugador fa ús del telèfon per rebre ajuda externa, aquest serà expulsat de la competició sense dret a cap mena de
reemborsament de la inscripció.
11. Homologació.- El torneig serà vàlid per ELO FIDE, ELO FEDA i ELO FCDE i per normes de MI o MC.
12. Normativa.- Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCDE i FIDE per a
torneigs oberts. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

13. Web oficial.- www.escacsmollet.com
ANNEX – DESEMPATS
Número de partides guanyades: Es compta el número de partides que el jugador ha guanyat. En cas que una partida hagi
estat guanyada per incompareixença, no computarà en el càlcul d’aquest desempat.
Resultat particular: Es consideren els punts dels enfrontaments entre els jugadors empatats.
Sonneborn-Berger: Consisteix en la suma dels punts dels oponents als que el jugador ha guanyat i la meitat dels punts dels
oponents amb els que el jugador ha fet taules.
Koya: Consisteix en comptabilitzar els punts aconseguits pel jugador contra els oponents que han fet el 50% dels punts.

