
 
 

IX OBERT D'ESCACS SANTA EUGÈNIA DE TER 
2014 

 
  El torneig resta obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor per a 
l’any 2014 i és vàlid per a  Elo FCdE Les bases i característiques que el regiran 
són les següents: 
 
LOCAL  
 

El torneig es jugarà al local social del Club d’Escacs Santa  Eugènia (Ctra. 
de Santa Eugènia nº146 de Girona) ”CAN NINETES”. El local està adaptat. 
 
DIES I HORARI DE JOC 
 
 Les rondes es disputaran els divendres 25 d’abril, 9, 16, 23 i 30 de maig, 6, 
13,20 i 27  de juny. Totes les partides començaran a les 21:30 h. El jugador que 
arribi passats 30 minuts des de l’horari d’inici de la ronda perdrà la partida per 
incompareixença. 
 
SISTEMA I RITME DE JOC 
 

El torneig es disputarà per sistema suís basat en valoració a 9 rondes. Per a 
l’elaboració del rànquing inicial, es tindrà en compte només l’Elo català. Els 
aparellaments es duran a terme amb el programa Swiss Manager. El ritme de joc 
s’estableix en 90 minuts + 30 segons d’ increment per jugada per a cada jugador. 
No es permetrà l’avançament de cap partida a les dues darreres rondes. A la 
resta, caldrà l’autorització del director i de l’àrbitre del torneig. Així mateix, no es 
podran pactar taules abans de 30 jugades a les dues darreres rondes llevat 
d’autorització arbitral o de posicions de taules mortes (p. e. rei contra rei i cavall). 
El director del torneig és el Sr. Jordi Vidal Palou i l’àrbitre el Sr. Ramon Casassas 
Brosa (AC) 
 
DESEMPATS 
 

Els tres criteris de desempat que s’utilitzaran seran el progressiu acumulatiu 
fins a les darreres conseqüències, el nombre de victòries i el resultat particular. 



L’ordre d’aplicació es determinarà per sorteig un cop acabada la darrera ronda. En 
cas de persistir l’empat entre dos o més jugadors, es disputaran partides pel 
sistema Armagedó (6 minuts per a les blanques, 5 per a les negres i obligació de 
les blanques de guanyar). S’aplicarà l’ajust FIDE als criteris que indica la 
normativa vigent. 
Desempats:  per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran 
INSCRIPCIÓ : SI HI HA MENYS DE 50 INSCRITS ELS PREMIS 
S’AJUSTARAN PROPORCIONALMENT AL NOMBRE  D’INSCRITS 
 

Les inscripcions es podran fer per telèfon al 615069656 (Jordi Vidal) o per 
correu electrònic a jordividaxx@yahoo.es o a rcasassas@yahoo.es  fins al 
divendres 25 d’abril a les 14:00.h.   Cal indicar nom, cognoms i el club. 
 
    Preu:  25 € per jugador/a 
              20 € per a socis , veterans, sub-16 i titulats. 
 
 Pot efectuar-se el pagament per ingrés bancari al compte corrent del club    
(NÚM. IBAN: ES22 0182 8320 92 0201532697) o presencialment ABANS DEL 
COMENÇAMENT DE LA PRIMERA RONDA. 
 
 PREMIS 
 
General: 
 
1er classificat: 250 euros més trofeu i  inscripció gratuïta 
2on classificat: 175 euros més trofeu. 
3er classificat: 125 euros més trofeu. 
4rt classificat: 50 
5è classificat: 30 
Trams: 
 
  Tram 1700-1849: 
 1er classificat: 60 euros més trofeu 
 2on classificat: 40 euros més trofeu 
  Tram 1850-1999: 
 1er classificat: 60 euros més trofeu 
 2on classificat: 40 euros més trofeu 
  Tram 2000-2150: 
 1er classificat: 60 euros més trofeu 
 2on classificat: 40 euros més trofeu 
  Campió veterà: 35 euros més trofeu  
  Millot jugadora: 35 euros més trofeu  
      


