
VI Obert Internacional d’Escacs Actius “Vila de Tona” 
 

(Torneig pertanyent al Circuit Català d’Oberts Internacionals 2014) 
 

Bases del torneig 
 
1.- Presentació 
 
 El VI Obert d’Escacs Actius “Vila de Tona” està organitzat pel Club d’Escacs 
Tona – La Crema  i resta obert a tots els jugadors amb llicència de la FCdE en vigor 
(excepte per a jugadors sense Elo català però amb Elo FIDE, cas en el qual s’aplicaran 
les correccions establertes al reglament del Circuit per la FCdE). Està homologat per la 
Federació Catalana d’Escacs, computarà per a Elo català amb mitja k, i es disputarà a 
grup únic. Per al rànquing inicial, s’emprarà l’Elo català corresponent a la llista de gener 
de 2014 o, en cas de no tenir-ne, amb l’Elo FIDE modificat (més 100 punts fins a un 
Elo FIDE de 2100). El nombre de participants resta limitat a 120 jugadors, per la qual 
cosa es respectarà escrupolosament l’ordre d’inscripció al torneig. En cas que el nombre 
d’inscrits superi aquesta xifra, s’elaborarà la corresponent llista d’espera. 
 
2.- Lloc i data 
  
 El torneig s’esdevindrà el dissabte 3 de maig de 2014 a la sala “La Canal” de 
Tona, situada al c/Antoni Figueras 23. La sala està adaptada per a jugadors amb  
minusvalia i disposa de servei de bar, menú per dinar i climatització. La recepció dels 
participants s’iniciarà a les 9:30 h i la primera ronda començarà puntual a les 10:00 h.  
  
3.- Sistema de joc 
 
 Suís basat en valoració a 8 rondes (4 al matí i 4 a la tarda) amb un ritme de joc 
de 15 minuts més 5 segons d’increment per jugada per a cada jugador (15’+5’’/mov). 
L’àrbitre realitzarà els aparellaments amb l’ajuda del programa Swiss Manager.  

El temps d’espera per incompareixença queda fixat en 15 minuts per a cada 
ronda. Transcorregut el mateix, es donarà la partida per perduda.  

No serà obligatori anotar les partides. Els descansos sol·licitats pels jugadors 
(byes) seran de 0 punts. 
 El dinar serà de 14:00 h a 15:30 h (tant si els jugadors dinen a la mateixa sala o 
en qualsevol altre local), hora en la que començarà la 5ª ronda. Finalitzada la darrera 
ronda, es procedirà al sorteig de l’ordre d’aplicació dels desempats i a l’entrega de 
premis (sobre les 20:00 h). 
 
4.- Desempats 
 
 En cas d’empat s’aplicaran els següents criteris, l’ordre dels quals es sortejarà en 
acabar la darrera ronda: progressiu acumulatiu amb talls per ronda, nombre de victòries 
i resultat particular. Si persisteix l’empat entre dos o més jugadors, es disputaran 
partides de desempat pel sistema Armagedó (5 minuts per al blanc, 4 per al negre i 
obligació del blanc de guanyar) sortejant el color.  
 
 



 
5.- Àrbitre i director del torneig.  
 
 L’equip arbitral restarà format pels AC  Sr. Ramon Casassas i Brosa i              
Dr. Vladimir Zaiats, i podrà ser ampliat en funció del nombre de participants. Les seves 
decisions seran inapel·lables. El director del torneig serà el Sr. Joan Costas i Vivet.  

Es posarà a disposició de tots els jugadors un imprès oficial de reclamació de la 
FCdE.  
 
6.- Taula de premis individuals 
 
 Classificació General: 
 
 · Campió:  300 €* i trofeu   
 · 2on classificat: 200 € i trofeu 
 · 3er classificat: 150 € i trofeu 
 · 4rt classificat: 100 € i trofeu 
 · 5è classificat:   50 € i trofeu 
 
 *Premi Especial: Si un jugador guanya el torneig obtenint els 8 punts possibles, 
el primer premi passarà a ser de 400 €. 
 
 Classificació per trams d’ELO FCdE (fins a 1799, 1800-1949, 1950-2099, 2100-
2249) 
 
 · Campió de cada tram:  40 € i trofeu  
 · 2on classificat de cada tram: 20 € i trofeu 
 
 Altres premis: 
 
 · Campió categoria S-16:  25 € i trofeu 
 · Campió categoria U-65:  25 € i trofeu 
 · Campió local:   25 € i trofeu 
 · Campió d’un equip d’Osona: 25 € i trofeu 
   
 
 Els premis no són acumulables. En cas que a un jugador li correspongui més 
d’un premi, se li atorgarà el de major vàlua. Als premis en efectiu se’ls aplicarà, si 
s’escau, la retenció estipulada legalment. 
 
7.- Premi especial per equips 
 
 A més dels premis individuals, cada equip que aporti tres o més jugadors al 
torneig entrarà, de manera automàtica, en la classificació per equips. Aquesta es 
calcularà sumant les puntuacions totals obtingudes pels tres millors classificats de cada 
equip. Els tres millors equips tindran trofeu. En cas d’empat, decidirà el jugador millor 
classificat. 
 
 
 



 
8.- Inscripcions, dinar i incidències 
 
 Les inscripcions al torneig podran efectuar-se fins al divendres 2 de maig a les 
22:00. Podran fer-se per correu electrònic a l’adreça escacs.lacrema@gmail.com o per 
telèfon al 635402431 (Ramon) en forma de SMS o Whatsapp. En tots els casos es 
respondrà confirmació. Caldrà indicar nom, cognoms, club, bandera FIDE i Elo. Els 
drets d’inscripció seran de 23 euros (general) i 12 euros (reduït) per a S-16, U-65, 
jugadors amb discapacitat i socis de l’Escola d’Escacs d’Osona. Queden exempts del 
pagament de la inscripció els jugadors convidats per l’organització. Si s’efectua el 
pagament anticipat (cal efectuar el pagament el dijous 9 de maig com a molt tard) per 
ingrés bancari o transferència al IBAN ES29 2100 1427 97 0200056001, els drets seran 
de 20 euros (general) i 10 euros (reduït). En cas contrari, l’import s’haurà d’abonar 
abans de començar la primera ronda.  

Tot jugador que no es presenti a qualsevol ronda del torneig sense causa 
justificada  serà eliminat del mateix. 
 Hi haurà una sala d’anàlisi annexa al local de joc per poder comentar les partides 
acabades. 
 De manera opcional, s’oferirà dinar als jugadors i acompanyants que ho desitgin 
al preu de 8 € el cobert (inclou amanida, pollastre a l’ast, postres, beguda i cafè). La 
reserva dels tiquets de dinar s’ha d’efectuar en el mateix moment de la inscripció 
al torneig (per e-mail o telèfon). 
 Tot allò no contemplat en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa de la 
FIDE. La participació en aquest torneig implica la total acceptació de les mateixes. 
 
  

mailto:escacs.lacrema@gmail.com

