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BASES	DEL	I	TORNEIG	BLITZ	CONTRA	EL	CÀNCER	
	
1-ORGANITZACIÓ:	 Club	 d'Escacs	 Mollet,	 en	 col·laboració	 amb	 la	 Junta	 local	 de	 l’Associació	
Espanyola	contra	el	càncer	(AECC)	i	la	col.laboració	de	l’Ajuntament	de	Mollet	del	Vallès.	
 
2-PARTICIPANTS:	Jugadors	amb	llicència	federativa	en	vigor	segons	els	darrers	llistats	publicats	
per	la	Federació	Catalana	d'Escacs,	la	FEDA	i	la	FIDE.		
	
3-SISTEMA	DE	COMPETICIÓ	 I	RITME	DE	 JOC:	Suís	Holandés	a	9	 rondes	consecutives	amb	un	
ritme	de	3+2	en	grup	únic,	amb	un	punt	per	descans.	Els	aparellaments	es	faran	amb	suport	de	
programa	informàtic.	El	torneig	s’organitza	amb	tots	els	participants	ordenats	per	l'ordre	inicial	
de	forces.		
 
Per	aquest	ordre	es	 tindrà	en	compte	en	primer	 lloc	 l'ELO	FIDE	blitz,	en	el	 seu	defecte	 l'ELO	
FCDE	 ràpid.	En	cas	de	no	disposar	de	cap	dels	anteriors	es	 comptaria	 l'ELO	 local	del	 jugador	
(FCE		o,	en	el	seu	defecte,	FEDA).	
	
4-DIA	DE	JOC	I	HORARI:	Es	jugarà	únicament	dissabte	16	de	maig	de	2020	a	partir	de	les	10,30	
hores	 del	matí.	 La	 recepció	 de	 jugadors	 i	 cobrament	 dels	 drets	 d’inscripció	 començarà	 a	 les	
9,30	h.			
La	primera	ronda	començarà	a	les	10,30	hores	en	punt.	El	temps	d’espera	es	fixa	en	3	minuts	i	
dos	segons.	
	
5-LOCAL	DE	JOC:	Mercat	Vell,	Plaça	Prat	de	la	Riba,	Mollet	del	Vallès	(Barcelona).	Disposa	de	
serveis	i	accessos	adaptats	per	a	persones	amb	discapacitat	física.		

	
6-CÒMPUT	DEL	TORNEIG:	El	torneig		COMPUTARÀ	per	ELO	FIDE	i	ELO	FCE	segons	els	barems	
estipulats	per	escacs	actius.	
	
7-DIRECCIÓ	 DEL	 TORNEIG	 I	 ARBITRATGE:	 El	 director	 del	 torneig	 és	 Kirian	 Vicente	 Bessen.	
L’àrbitre	principal	és	Valerio	de	la	Cruz	auxiliat	pels	àrbitres	que	ell	mateix	designarà.	Hi	haurà	
un	imprès	oficial	de	reclamacions	a	disposició	dels	jugadors	i	jugadores	penjat	a	la	sala	de	joc,	
que	s’enviarà	a	la	FCDE	un	cop	acabat	el	torneig.		
	
8-DECISIONS	 ARBITRALS:	 Les	 decisions	 de	 l’àrbitre	 principal	 seran	 inapel·lables.	 Les	
reclamacions	sobre	una	decisió	de	 l’àrbitre	principal	no	 impediran	el	desenvolupament	de	 la	
competició	 i	 seran	 enviades,	 un	 cop	 finalitzat	 el	 torneig,	 al	 C.C.	 de	 la	 FCDE	 per	 dirimir	 les	
responsabilitats	dels	implicats	(jugadors,	arbitres	i	directius).	
	
9-PREMIS	I	TROFEUS:	Els	premis	no	són	acumulables	i	s'adjudicaran	per	ordre	de	classificació	
segons	els	sistemes	de	desempat	previstos.	El	lliurament	de	premis	es	realitzarà	després	de	la	
darrera	 ronda,	 aproximadament	 a	 les	 13,00	 hores	 del	 mateix	 dissabte	 16	 de	 maig.	 Vegeu	
distribució	en	annex		



	
10-SISTEMA	DE	DESEMPAT:	Resultat	particular.	
En	cas	d’empat:	
	 a.-	Mitja	de	la	performance	recursiva	dels	rivals.	
	 b.-	Elo	mig	dels	oponents.	
	 c.-	Bucholz	mitjà.		
	
11-RESTRICCIONS	AL	 LOCAL	DE	 JOC:	A	 tot	el	 recinte	està	prohibit	 fumar.	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	així	com	intervenir	de	qualsevol	manera	en	el	desenvolupament	de	les	partides	
alienes.	 La	 sanció	 per	 portar	 un	 dispositiu	 electrònic	 de	 comunicació	 encès	 durant	 el	
desenvolupament	 de	 les	 partides	 –	 pròpies	 o	 alienes	 –	 serà	 decisió,	 en	 tot	 cas,	 de	 l’equip	
arbitral	i	podrà	anar	des	de	una	amonestació,	la	perduda	de	la	partida	i	fins	a	l’expulsió	de	la	
prova	en	cas	de	reincidència.	
	
Per	 evitar	 incidents,	 durant	 les	 partides	 es	 prohibeix	 deixar	 begudes	 i	menjar	mentre	 s'està	
jugant	davant	el	tauler.	L'incompliment	d’aquestes	restriccions	pot	arribar	a	suposar	l’expulsió	
de	la	sala	dels	espectadors	i,	en	cas	de	reincidència,	l’eliminació	del	torneig	del	jugador	que	no	
les	respecti,	sense	dret	a	cap	mena	d’indemnització.		
	
12-DRETS	 D’INSCRIPCIÓ:	 Preu	 únic:	 10	 euros.	 Pagaments	 anticipats	 per	 agilitzar	 el	 procés	
mitjançant	 ingrés	al	compte	del	BBVA	amb	IBAN	ES48	0182	4330	9202	0008	2341	indicant	el	
vostre	nom	i	cognoms.	Caldrà	abonar-los,	si	no	es	fa	abans,	mitjançant	pagament	en	metàl·lic	
al	Comitè	Organitzador	del	torneig	el	mateix	dissabte	16	de	maig.	
	
	
L’ÍMPORT	 ÍNTEGRE	 DE	 LES	 INSCRIPCIONS	 ANIRÀ	 A	 LA	 JUNTA	 LOCAL	 DE	 L’ASSOCIACIÓ	
ESPANYOLA	CONTRA	EL	CÀNCER.	S’HABILITA	UNA	“FILA	ZERO”	PELS	DONATIUS	VOLUNTARIS	
D’IMPORT	LLIURE,	QUE	TOTHOM	POT	FER,	PARTICIPI,	O	NO,	AL	TORNEIG.		
COMPTE	CORRENT	PER	DONACIONS	JUNTA	LOCAL	AECC:	ES55	2100	5000	5902	0018	5944		
	
ES	PODRÀ	DEMANAR	A	L’AECC	CERTIFICAT	DE	LA	DONACIÓ	EFECTUADA	UN	COP	FINALITZAT	
EL	TORNEIG.	
	
13-INSCRIPCIONS:	 Fins	 el	 15	 de	 maig	 de	 2020..	 La	 comunicació	 es	 pot	 realitzar	 per	 correu	
electrònic	 a	 info@escacsmollet.com	o	mitjançant	 formulari	 a	 la	web	www.escacsmollet.com		
També	es	pot	avançar	per	WhatsApp	al	629439443.	No	serà	efectiva	 fins	a	haver	abonat	els	
drets	d’inscripció	abans	de	l'inici	de	la	primera	ronda.		
 
14-NORMES	 DE	 PARTICIPACIÓ:	 La	 participació	 en	 aquest	 Torneig	 implica	 l’acceptació	
d’aquestes	bases,	la	interpretació	de	les	quals	correspon	al	director	del	mateix.	S’aplicaran	les	
Lleis	 dels	 escacs	 de	 la	 FIDE,	 en	 el	 seu	 apartat	 B,	 en	 vigor	 a	 partir	 de	 l’1	 de	 gener	 de	 2018.		
S’aplicarà	l’article	b4	a	tota	la	competició.	A	més,	complementat	amb	els	següents	punts.	
	
	
a.-	Els	resultats	seran	lliurats	a	la	taula	arbitral	immediatament	acabada	la	partida	pel	jugador	
que	 hagi	 guanyat.	 En	 cas	 de	 taules,	 tots	 dos	 jugadors,	 hauran	 de	 donar	 el	 resultat.	
b.-	Si	els	jugadors	no	donen	el	resultat	de	la	partida,	l'àrbitre	podrà	decidir	el	resultat,	que	serà	
de	0-0.	
c.-	 Tot	 jugador	 que	 colpegi	 el	 rellotge	 massa	 fort,	 a	 criteri	 de	 l'àrbitre,	 perdrà	 la	 partida.	
d.-	La	conducta	antiesportiva	dels	jugadors	serà	sancionada	amb	la	pèrdua	de	la	partida	.	

 



 

15.	PREMIS	
1º	 	 	

Trofeu	
2º	 	 	

Trofeu	
3º	 	 	

Trofeu	
4º	 	 	

Trofeu	
5º	 	 	

Trofeu	

    
Tram	A	Jugadors	amb	elo	FIDE	2100	a	2300	 1º	

	
Trofeu	

    
Tram	B:	Jugadors	amb	elo	FIDE	1950	a	2099	 1º	

	
Trofeu	

 
  

 Tram	C:	Jugadors	amb	elo	FIDE	de	1800	a	1949	 1º	
	

Trofeu	

    
Tram	D:	Jugadors	amb	elo	FIDE	de	1650	a	1799		 1º	

	
Trofeu	

    
Tram	E:	Jugadors	amb	elo	FIDE	fins	a	1649	 1º	

	
Trofeu	

 
 

  Major	60	anys	 1º	
	

Trofeu	

	
  

 Millor	Local	 1º	
	

Trofeu	

	
  

 Millor	Sots-14	 1º	
	

Trofeu	

	
  

 
 

 
  

	
	
Mollet	del	Vallès,	25	de	febrer	de	2020		
EL	COMITÈ	ORGANITZADOR		
	
 


