
Premis 

General: 

1. 400 € + trofeu 
2. 250 € + trofeu 
3. 180 € + trofeu 
4. 120 € 
5. 100 € 
6. 90 € 
7. 80 € 
8. 70 € 
9. 60 € 
10. 50 € 
 
1er sub-16 trofeu 
1er sub-12 trofeu 
1er Infantil Local 
1er Veterans (+60 anys) trofeu 

 
Premis especials (trams elo): 
50 euros + trofeu per a cada Tram. 

Tram A Jugadors amb elo FIDE de 2250 a 2400.

Tram B Jugadors amb elo català de més de 

2099 i  elo FIDE fins 2249, o jugadors 

sense elo i  amb elo FIDE de 2000 a 2249

Tram C Jugadors amb elo català de 1950 a 2099  

o jugadors sense elo català i  amb elo 

FIDE de 1850 a 1999

Tram D Jugadors amb elo català de 1800 a 1949  

o jugadors sense elo català i  amb elo 

FIDE de  1700 a 1849

Tram E Jugadors amb elo català fins a 1799 o 

jugadorssense elo català i  amb elo 

FIDE fins a 1699

Els jugadors amb elo FIDE superior a 2400, no 

son jugadors de trams i  només puntuen a 

la General.  
Al finalitzar el lliurament de premis es sortejaran tres 
premis de consolació entre els participants que no 
hagin obtingut premis en metàl·lic i que estiguin 
presents a la sala de joc. 
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XII OBERT 

D’ESCACS ACTIUS 
 

 

VILA DE 

SANTPEDOR 
 
 
 
 
 

TORNEIG 
INCORPORAT 
AL XI CIRCUIT 

CATALÀ 
 

Ritme de joc: 9 Rondes de            

15 minuts + 5 segons per 

jugada 
 

 

 

 

 

Local de Joc 

 

Sala “Cal Llovet” 
 

 

OrganitzaOrganitzaOrganitzaOrganitza:     :     :     :         

 

Club d’escacs 

Santpedor 

Col·laboren:Col·laboren:Col·laboren:Col·laboren:    

                              

    Excm. Ajuntament  Federació Catalana              Circuit Català  

         Santpedor                            d’Escacs                            d’Escacs 

 

                  
 

                            

GeneralitatGeneralitatGeneralitatGeneralitat    

de Catalunyade Catalunyade Catalunyade Catalunya    

 

esportesportesportesportcat 



 

BASES:  

Torneig obert a tots els jugadors amb 
llicència federativa. 
 
El ritme de joc serà a 15 minuts + 5 segons 
per jugada per a cada jugador a caiguda de 
bandera i estaran regulades segons les lleis 
FIDE en l’apartat “B” dels escacs ràpids. 
Serà un sistema suís a 9 rondes. Els 
aparellaments es realitzaran 
informàticament. Torneig NO avaluable 
per l’ELO. 
 
L’àrbitre del torneig serà el Sr. Miquel 
Fernández-Díaz Mascort, àrbitre de la FCE. 
La seva decisió serà inapel·lable. 
 
Tot jugador/a que no es presenti a una (1)  
ronda, sense causa justificada, serà 
retirat/da del torneig. 
 
El sistema de desempat en la classificació 
final serà sortejat un cop acabada l’última 
ronda. En aquest sorteig hi haurà: Bucholz, 
Bucholz (-1) i Progressiu. Es reserva el dret 
de desempatar per color guanyen negres. 
 
Els jugadors sub-16 han d’haver nascut  
abans del 07/09/1998  i els Sub-12 abans 
del 07/09/2002,  (obligació  DNI – o 
acreditatiu). 
 
El torneig es regirà per l’elo FIDE seguit 
dels altres. L’elo català o FEDA que sigui 
100 punts més alt que el FIDE serà 
recalculat pels premis de tram. 
 
Jugadors de més de 2350 ELO FIDE 
estaran exempts del pagament d’inscripció 
al ser convidats per l’organització. 
 
L’import de les inscripcions s’abonarà 
abans de la primera ronda. 
 

 

Sobre l’ús dels telèfons mòbils, s’aplicarà 
la normativa FIDE. 
El lliurament de premis es durà a terme al 
finalitzar l’ultima ronda i serà obligatòria la 
presència dels jugadors premiats. 
 
Els premis no lliurats en la data prevista es 
consideren perduts. 
 
Els premis no seran acumulatius. 
 
L’import dels premis s’entregarà per 
rigorós ordre de classificació. No seran, per 
tant, divisibles. 
 
El local està adaptat per a persones amb 
discapacitat física segons la normativa 
vigent de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest torneig es regeix per les normes del 
Circuit Català d’Oberts Internacionals. 
 
La participació en el torneig comporta la 
total acceptació d’aquestes bases. 
 
Els jugadors tindran a la seva disposició els 
fulls de reclamació oficials de la FCE. 
 
El club disposa d’assegurança obligatòria 
de Responsabilitat Civil. 
 
Horari de joc: 
 
1 ronda:    10:00 
2 ronda:    10:50 
3 ronda:    11:40 
4 ronda:    12:30 
5 ronda:    13:20 
6 ronda:    16:00 
7 ronda:    16:50 
8 ronda:    17:40 
9 ronda:    18:30 
 
El dinar a partir de les 14:10 hores. 
 

 

 
INSCRIPCIONS: 
 
Les inscripcions finalitzaran el dia 6 de 
setembre de 2014 a les 18:00 hores. 
La inscripció NO dóna dret a dinar. 
 
Preus del Torneig: 
 
* General:   15 € 
* Jugadors  -  de 16 anys:  10 € 
* Jugadors Minusvàlids:  10 € 
Dinar (opcional): preu addicional de 7 € 
 
Telèfons: 
 
  Josep Mascaró   938321177 
  Ramon Botifoll   670559141 
 
Per a més informació: 

escacssantpedor@gmail.com 
albertsanfeliu@hotmail.com  
Palmarès de Guanyadors d’edicions 
anteriors: 

Jose GONZALEZ 
Marc NARCISO  
Miguel MUÑOZ 2005/10 
Viktor MOSKALENKO 
J. Alexander CUARTAS 
Xavier VILA 
Cristhian CRUZ 2009/12 
Miguel MUÑOZ 
Hèctor DELGADO 
Jorge A. GONZALEZ 
 

 


