
2n TORNEIG D’ESCACS RÀPIDS FESTA MAJOR D’AIGUAFREDA 
  

BASES DEL TORNEIG 
  
Lloc i data: 
El torneig es jugarà a la Sala del Camp d'Esports d'Aiguafreda situat al C/ de Natzaret s/n 
Aiguafreda (Barcelona) 08591, el dia 10 de desembre de 2016. El torneig començarà a les 10 
hores. 
 
Horaris: 
Confirmació d'assistència 09:45h 
1a Ronda                              10:00h 
2a Ronda                              10:15h   
3a Ronda                              10:30h 
4a Ronda                              10:45h 
Descans                                11:00h 
5a Ronda                              11:15h 
6a Ronda                              11:30h 
7a Ronda                              11:45h 
8a Ronda                              12:00h 
Sorteig de desempats        12:15h 
Acte de clausura                 12:30h 
 
Els jugadors que no compareguin a la primera ronda, o dues, sense notificar-ho, encara que no 
siguin consecutives, seran eliminats. Aquells jugadors que per qualsevol circumstància hagin 
d'absentar-se alguna ronda, ho hauran de comunicar als organitzadors. 
 
Sistema de joc:  
el torneig es disputarà mitjançant el sistema suís a 8 rondes. 
  
Ritme de joc: 
les partides es disputaran a un ritme de 3 minuts + 2 segons d'increment a totes les jugades. 
 
Aquest torneig no és vàlid per a ELO. 
 
Ordre rànking inicial:  
Federats (Llista 1 de desembre de 2016) 
Aficionats per ordre alfabètic 
 
Aforament màxim 80 inscrits. 
 
Inscripcions: 
Per e-mail: marc.pozanco@gmail.com 
Per WhattsApp: 688427890 (Marc) 
Al Punt Jove d'Aiguafreda (Txell) 
La inscripció per a aquest torneig serà gratuïta.  
El termini d'inscripció serà el dia 8 de Desembre a les 20h 
  
Els no federats hauran d'esmentar nom, cognom i data de naixement. 
Els federats hauran d'esmentar nom, cognom, data de naixement, club i elo. 
  



Desempats 
-Bucholz Brasiler (amb ajust FIDE d’oponent virtual) 
-Bucholz mitjà (amb ajust FIDE d’oponent virtual) 
-Bucholz Total (amb ajust FIDE d’oponent virtual) 
 
Al finalitzar l’última ronda se sortejarà l’ordre dels desempats. 
  

Premis 
  
General 
  
1r Trofeu 
2n Trofeu 
3r Trofeu 
  
Categories 
 
1r Local  Trofeu  
1r Major de 65 Trofeu 
1r Sots 14          Trofeu 
1r Sots 12          Trofeu 
1r Sots 10          Trofeu 
  
Els premis no són acumulables. 
 
Normativa 
 
El torneig es regirà per la reglamentació de la FIDE (Federació Internacional d’Escacs) 
 
Les decisions arbitrals seran inapel·lables 
 
No hi haurà comitè de competició per a no entorpir el desenvolupament de la competició. 
 
Hi haurà un descans de 15 minuts després de la quarta ronda 
 
L'organització pot realitzar fotografies  i publicar-les en els mitjans que cregui oportuns per la 
màxima difusió de l’esdeveniment 
  
Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades en els diferents mitjans 
que l’organització estimi oportú (resultats, aparellaments a internet, etc) 
  
L'organització podrà realitzar els canvis adients que consideri oportuns pel bon funcionament 
del torneig sense previ avís. 
 
L'organització reserva el dret d'admissió. 
 
Tot el que no estigui previst en aquestes bases, es regirà per les lleis dels escacs de la FIDE, la 
FEDA i la FCDE. 
 
La participació en aquest torneig suposa la submissió a tots els punts de les presents bases. 
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