
VII Obert d’Escacs Actius de Ripollet 

 

1. Participants: Obert a tots els jugadors amb llicència federativa segons els darrers 

llistats de la FCDE, la FEDA i la FIDE, amb un elo català ràpid inferior a 2300. En cas 

de no tenir elo català, caldrà tenir un elo FIDE Ràpid i Estàndard inferior a 2200. 

2. Sistema de competició:  Sistema suís basat en valoració a nou (9) rondes, en un 

únic grup. Els emparellaments es faran amb el suport d’un programa informàtic. 

3. Homologació: El torneig serà avaluat per elo català d’escacs ràpids i per elo FIDE 

Ràpid, segons la reglamentació d’avaluació actual. 

4. Ritme de joc: 15 minuts per jugador amb un increment de 5 segons per jugada. 

5. Local de joc: Gimnàs de l’Institut Can Mas de Ripollet. 

Entrada per la porta del Carrer Sarrià de Ter, a l’alçada del número 66 (al costat del 

bar “La cala”). L’esmentada porta d’accés és al capdamunt d’unes escales que 

condueixen directament al pati de l’Institut: http://goo.gl/maps/u9bE 

6. Dia de joc i horari: Es jugarà el diumenge 18 de setembre de 2016, entre les 9:30 

del matí i les 19:30 del vespre. 

9:15 Recepció dels jugadors i tancament del pagament d’inscripcions. 

9:30 Inici de la primera ronda. 

16:00 Inici de la sisena ronda 

19:30 Lliurament de premis. 

7. Rànquing: L’elo que s’utilitzarà pel rànquing serà l’elo FIDE Ràpid. En el seu 

defecte, s’utilitzaran, en aquest ordre, l’elo FIDE Estàndard i l’elo català Ràpid. Tots 

els altres elos seran homologats per l’organització. Per als trams d’elo es farà servir 

l’elo català, i en cas de no tenir-ne, l’organització assignarà un elo en funció de la 

seva valoració (elo FIDE o altres). 

8. Inscripcions: Les inscripcions es podran fer fins el dissabte 17 de setembre de 

2015 a les 20:00 hores. Estaran limitades a 150 places en total, per rigorós ordre 

d’inscripció. La inscripció es pot fer de dues maneres: 

1) Mitjançant el FORMULARI del VII Obert d’Escacs Actius de Ripollet. Rebreu un 

correu electrònic confirmant la inscripció. 

2) Per correu electrònic a escacsripollet@gmail.com 

9. Preus d’inscripcions: 

General: 18 € 

Menors de 16 anys: 15 €  
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Membres del mateix club (mínim 5 jugadors): 15 € 

Socis del Club d’Escacs Ripollet: 13 € 

Socis del Club d’Escacs Ripollet menors de 16 anys: 10 € 

10. Pagament: S’abonarà el preu de la inscripció en efectiu abans d’iniciar el 

torneig. 

11. Incompareixences: Els jugadors que arribin al tauler passats 15 minuts des del 

començament de la ronda perdran la partida. 

Quedarà eliminat tot aquell jugador que no es presenti a una (1) ronda sense causa 

justificada. El jugador que, per qualsevol circumstància, s’hagi d’absentar alguna 

ronda, ho haurà de comunicar a l’àrbitre principal en el transcurs de la ronda 

anterior. Es podrà demanar no ser emparellat fins un màxim de dues (2) vegades. 

12. Dispositius electrònics: Queda totalment prohibit l’ús de telèfons mòbils al 

recinte de joc i de qualsevol altre aparell de comunicació. En tot moment, aquests 

dispositius (mòbils o aparells) hauran de romandre completament apagats i guardats 

de manera que no siguin visibles. En cas d’infracció s’aplicaran les següents sancions: 

- Si el telèfon mòbil o aparell està connectat, el jugador rebrà una advertència. 

- Si el telèfon o aparell emet un so durant la ronda, o el jugador fa ús de qualsevol 

mena, aquest jugador perdrà la partida. 

- Si un jugador fa ús del telèfon per rebre ajuda externa, aquest serà expulsat de la 

competició sense dret a cap mena de reemborsament de la inscripció. 

 

13. Premis:  

Primer Classificat: 250 € + trofeu  

Segon Classificat: 175 € + trofeu  

Tercer Classificat: 125 € 

Quart Classificat: 75 €  

Cinquè Classificat: 50 €  

Primer Classificat Tram 2000-2149: 40 € + Trofeu 

Segon Classificat Tram 2000-2149: Trofeu 

Primer Classificat Tram 1850-1999: 40 € + Trofeu  

Segon Classificat Tram 1850-1999: Trofeu  

Primer Classificat Tram 1700-1849: 40 € + Trofeu 



Segon Classificat Tram 1700-1849: Trofeu  

Primer Classificat Tram 1000-1699: 40 € + Trofeu 

Segon Classificat Tram 1000-1699: Trofeu 

Millor sub16: Trofeu  

Millor sub14: Trofeu  

Millor sub12: Trofeu  

Millor sub10: Trofeu  

Millor sub8: Trofeu  

Millor veterà (més de 60 anys): Trofeu  

Millor jugadora: 30 € + trofeu 

Millor local: Trofeu 

14. Lliurament de premis: L’acte de lliurament de premis es farà un cop finalitzi la 

darrera ronda. Els premis no són acumulatius, en cas d’optar a més d’un premi 

s’atorgarà el de major quantia. 

Per a recollir un premi serà necessària la presència física del jugador premiat. Si un 

jugador s’absenta durant l’acte de lliurament de premis, s’entendrà que renuncia al 

seu premi. 

15. Desempats: S’utilitzaran els següents desempats: Buchholz brasiler, Buchholz 

total, Buchholz mitjà. L’ordre d’aplicació d’aquests tres desempats se sortejarà 

immediatament després de finalitzar la darrera ronda. En cas de persistir l’empat, 

s’aplicarà el nombre de victòries i el Sonneborn-Berger, en aquest ordre. (Veure 

Annex). 

16. Direcció i arbitratge: El torneig està organitzat pel Club d’Escacs Ripollet. El 

director del torneig és Frank Garcia. L’equip arbitral estarà dirigit per Carlos 

Giménez (AI). Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables. Les 

reclamacions s’enviaran al Comitè de Competició de la FCE, per no impedir la marxa 

del torneig. 

17. Normativa: Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà 

mitjançant la normativa de la FIDE i de la Federació Catalana d’Escacs, amb les 

adaptacions corresponents a les característiques del torneig. La participació en el 

torneig implica la total acceptació d’aquestes bases. 

18. Web oficial: http://escacsripollet.es/ També es publicarà el torneig a Chess-

Results, a Info64 i AjedrezND. 

19. Consultes: Per telèfon al 626 57 07 70 (Eloi Serrano). Adreça electrònica de 

consultes: escacsripollet@gmail.com 
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20. Altres: Hi haurà servei de bar durant tot el dia. Així mateix, hi haurà opció de 

dinar a les mateixes instal·lacions de l’Obert: 

Menú: 3 primers plats a escollir, 3 segons plats a escollir, postres i cafè: 10 € 

Reserves: Es pot reservar plaça pagant el preu del menú el mateix dia del torneig. 

Capacitat màxima per torn: 40 persones. 

ANNEX: DESEMPATS 

Número de partides guanyades: Es compta el número de partides que el jugador ha 

guanyat. En cas que una partida hagi estat guanyada per incompareixença, no 

computarà en el càlcul d’aquest desempat.  

Buchholz brasiler: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador 

excepte el que té la puntuació més baixa. 

Buchholz total: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador. 

Buchholz mitjà: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador 

excepte el que té la puntuació més baixa i més alta. 

Sonneborn-Berger: Consisteix en la suma de la puntuació dels oponents als quals el 

jugador ha guanyat més la suma de la meitat de la puntuació dels oponents amb els 

quals el jugador ha fet taules.  

Ajust FIDE en el Buchholz: L'ajust FIDE en el Buchholz s'aplicarà, per a les partides 

no jugades, com si s'hagués jugat contra un oponent virtual (FIDE Handbook, C04.5): 

− Els punts que tindrà aquest oponent virtual seran: Els punts que tenia en 

començar la ronda, més el resultat de la ronda tractat com un resultat normal (és a 

dir, que una derrota per incompareixença és una victòria per l'oponent virtual i 

viceversa), més mig punt per la resta de rondes fins al final. 

− Per als seus rivals, la partida no jugada comptarà com taules. 


