CLUB D’ESCACS MOLLET
Centre Cívic la República
08100 - Mollet del Vallès
www.escacsmollet.com
info@escacsmollet.com

BASES DEL TORNEIG BLITZ A LICHESS
1-ORGANITZACIÓ: Club d'Escacs Mollet, amb la col.laboració de L`Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
2-PARTICIPANTS: Obert a tothom que vulgui participar.
3-SISTEMA DE COMPETICIÓ I RITME DE JOC: Suís amb un ritme de 3+2 en grup únic, durant 90
minuts a la plataforma Lichess. Els aparellaments es faran automàticament a la plataforma.
4-DIA DE JOC I HORARI: Es jugarà únicament dissabte 27 de febrer de 2021 a partir de les 19
hores. S’estima finalització a les 20,30 hores.
5-PLATAFORMA DE JOC: www.lichess.com
Cal tenir compte creat i unir-se al Club d’Escacs Mollet amb anterioritat a la realització del
torneig. No es garanteix la participació si no es demana fins a un màxim de 30 minuts abans
d’iniciar-se el torneig (18,30 hores). S’haurà d’informar de nom, cognoms, club i data de
naixement en el formulari d’inscripció disponible a www.escacsmollet.com
6-DIRECCIÓ DEL TORNEIG: El director del torneig és Ramón Caro.
7-DECISIONS ANTI-“CHEATING”: Les decisions que prengui la plataforma Lichess respecte a
possible utilització d’ajuda externa, seran inapel.lables. Si existeix sospita que algú ha utilitzat
les citades ajudes, serà sotmés a examen per un comité format pel director del torneig i dos
membres de la junta del Club d’Escacs Mollet a designar pel president. El veredicte serà
definitiu i no admetrà reclamació.
8-PREMIS I TROFEUS: Els premis no són acumulables i s'adjudicaran per ordre de classificació
publicat a la plataforma. Els premis seran vals de compra d’ABACUS dels imports especificats.
El lliurament de premis es realitzarà segons possibilitats degut a la situació sanitària. Els
guanyadors acordaran amb el Club i l’Ajuntament la recollida dels premis. Vegeu distribució en
annex

9-DRETS D’INSCRIPCIÓ: El torneig és gratuit.
10-INSCRIPCIONS: Fins el 26 de febrer de 2021 a les 14 hores.. La comunicació es pot realitzar
per correu electrònic a info@escacsmollet.com o mitjançant formulari a la web
www.escacsmollet.com
11-NORMES DE PARTICIPACIÓ: La participació en aquest Torneig implica l’acceptació
d’aquestes bases, la interpretació de les quals correspon al director del mateix..

12. PREMIS

1º
2º
3º

Val de 80€
Val de 60€
Val de 40€

Major 60 anys

1º

Val de 20€

Millor Local

1º

Val de 20€

Millor Sub-12

1º

Val de 20€

Millor Sub-14

1º

Val de 20€

Mollet del Vallès, 1 de febrer de 2021
EL COMITÈ ORGANITZADOR

