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BASES DEL TORNEIG 
 
FORMAT: Sistema Suís basat en valoració a 9 rondes. 
Els aparellaments es faran a través del programa informàtic 
“Swiss Manager”. 
 
GRUPS: El torneig es disputarà en 3 grups 
       Grup A : Vàlid per a ELO FIDE-FEDA-FCd’E. 
 Jugadors/es amb llicència federativa en vigor. 
       GRUP B: Vàlid per a ELO FIDE-FEDA-FCd’E. 
 Jugadors/es amb llicència federativa en vigor   i un ELO  
català màxim de 1799. 
       GRUP  C: Vàlid per a ELO CATALÀ. 
Jugadors/es  Sub-14 amb ELO màxim de 1699. 
 
 El ranking inicial es formarà tenint en compte l’ELO FIDE 
 En cas de no tenir-ne, l’ELO FEDA i després l’ELO CATALA 
 
        RITME DE JOC: Partides a una hora i mitja més 30 
segons d’increment per jugada realitzada. Es perd la partida 
per incompareixença passada una hora d’inici oficial de la 
ronda. 
 
       DIES i HORARI: Dissabtes a les 16,00h. del 8 d’Octubre  
 al 3 d’Desembre, ambdós inclosos. (9 rondes)  El jugador/a 
que no es presenti a la primera ronda o a dues rondes, 
seguides o alternes, quedarà eliminat del torneig, excepte 
que hagi comunicat la seva absència a l’àrbitre abans de l’ 
aparellament de la ronda afectada. Aquesta comunicació 
s’admetrà en un màxim de dues rondes. Els byes no es 
bonificaran. 
 
       LOCAL DE JOC: El torneig es disputarà al Centre Cívic Pla 
d’en Boet c/.Juan Sebastián Elcano, 6 de Mataró. Local amb 
aire condicionat i adaptat per a minusvàlids. 
 
       DRETS D’INSCRIPCIÓ: General     25 € 
                                   Fins ELO 1899     20 € 
                                   Grup  C                10  € 
La inscripció no es considerarà formalitzada fins un cop 
realizat el pagament abans de la primera ronda. 
L’organització es reseva el dret de anul-lar una inscripció. 
 
         
        

                                                                                                                         
FORMES D’INSCRIPCIÓ:  Per  telèfon  937982888 (Sr. Bollero 
de 20 a 22h i  930.013.281 (Sr. Vilalta) de 20 a 22h.                                                                          
Mitjançant formulari d’inscripció a la pàgina Web: 
www.clubescacsmataro.com 
Data màxima d’inscripció: 5 d’Octubre. 
 
PREMIS:  A tots els efectes  es tindrà en compte l’ELO català 
per otorgar els premis. Els premis econòmics estan subjectes 
a les retencions que determini  la llei. 
 
PREMIS GRUP  A         1.-  250  €  +  trofeu               
                                       2.-  150  €  +  trofeu               
                                       3.-  100  €                                                 
                                       4.-    70  € 
                                       5.-    50  € 
                                       6.-    40  € 
                                                                                                                         
TRAM  2000-2099.      1.-  . 35€ + trofeu 
                                                +60  trofeu 
TRAM  1900-1999.      1.-    35€ + trofeu 
                                                +60   trofeu 
TRAM  1800-1899.       1. -  i   2.-    35€ + trofeu 
                                        1. i   2.  + 60   trofeu 
                                        1. i   2 . S-12  trofeu 
 
                                        1. , 2. i  3.  Equips  trofeu 
---------------------------------------------------------------------------------- 
PREMIS GRUP  B           1.-  100 €  +  trofeu                                                                                      
                                         2.-    70 €  +  trofeu               
                                         3.-    50 €  
                                        4.-     40 € 
                                         5.-    35 € 
 
                                        1.- i  2.-   S-12 i  S-14  trofeu 
                                        1.- 2.- i  3. -  +60  trofeu 
 
                                        1.- 2.- i  3.-  Equips  trofeu 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 PREMIS  GRUP  C:      Trofeu fins el  6  classificat 
                                      Llibres  7-8-9 i 10 classificats. 
 
 
                                                                                                . 
 
 

 
PREMIS PER EQUIPS: S’establirà una classificació per equips. 
Es sumaran els punts dels tres millors jugadors classificats 
d’un mateix club. S’atorgarà un trofeu a cadascun dels tres 
equips millors classificats de cada grup. Un club només 
podrá optar a un sol premi per equips. 
 
DESEMPATS: S’utilitzaran els següents sistemes: 
   1. Buchholz brasiler amb ajust FIDE 
   2. Buchholz mitjà amb ajust FIDE 
   3 .Buchholz total amb ajust FIDE 
   4. Puntuació progressiva acumulativa (fins a les últimes               
         conseqüències).                                                             
L’ordre d’aquests desempats, es sortejarà després de      
l’última ronda. 
 
DIRECCIÓ i  ARBITRATGE: El director del torneig és el Sr. 
Alfonso Bollero, i l’àrbitre principal és el Sr. Toni Viñas. 
 
ÚS DE TELÈFONS MÒBILS: Per utilitzar el telèfon mòbil caldrà 
demanar permís a l’àrbitre. Si el mòbil produeix algún soroll 
a algún participant o si es detecta que manipula el mòbil 
sense permís arbitral, serà sancionat amb la pèrdua de la 
partida. 
 
TORNEIG: L’organització pot suspendre el torneig per motius 
de força major o be alterar els grups si no hi ha un nombre 
mínim de jugadors inscrits. La responsabilitat davant els 
jugadors que no disputin el torneig per aquestes causes es 
limitarà a la devolució dels drets cobrats. 
 
NORMATIVA: Qualsevol punt no previst en les presents 
bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCd’E, la FEDA i 
FIDE per a torneigs oberts. 
La participació en el torneig implica la total acceptació 
d’aquestes bases. 
                                          


