I TORNEIG D´ESCACS
SOLIDARI
“COMBAT A L'ALZHEIMER”

BASES
Direcció del torneig: El torneig està organitzat per la Secció d’Escacs de la Lira Vendrellenca i AFACV
Associació de Familiars de malalts d´Alzheimer i altres demències del Vendrell i Comarca
Local de joc: C/ Sant Jordi nº 7, La Lira Vendrellenca. 43700, El Vendrell, Tarragona.
Local adaptat per a persones amb discapacitat física, segons la normativa vigent de la Generalitat
de Catalunya.
Sistema de joc: Sistema suís a 7/8 rondes, depenent del nombre d´inscrits, en grup únic. El
rànquing inicial es formarà tenint en compte l´elo FCDE. Els aparellaments es faran a través del
programa informàtic Swiss-Manager.
El torneig no és vàlid per a elo.
Ritme de joc: 5 minuts + 3 segons d´increment.
Dia i horari de joc:
Dissabte 23 de Setembre de 2017.
- 9:15-9:45 Recepció i confirmació d´inscripcions dels jugadors.
- 10:00 Inici de la primera ronda.
- 13:30-14:00 Cloenda i lliurament de premis.
Inscripcions: Obert per a tots els jugadors tinguin o no llicència federativa en vigor. Les inscripcions
es podran fer fins a les 21:00 h del divendres 22 de Setembre de 2017.
Places limitades a 90 jugadors, per rigorós ordre d’inscripció.
La inscripció es pot fer per:
- correu electrònic al e-mail: alexventura77@gmail.com
- telèfon o whatsapp al 687.500.077
Es rebrà un missatge o e-mail de confirmació de la inscripció, un cop s’hagi comprovat que les
dades proporcionades són vàlides.

Els jugadors que tinguin elo FIDE i no tinguin elo català (FCDE), se li sumarà + 100 punts al seu elo
de referència i s´els canviarà pel català. Els jugadors amb elo FEDA tindran el mateix elo que el
català. L’organització es reserva el dret d’admissió.
Preu d´inscripció: La inscripció en el torneig és de 6€ per a tots els participants Sènior, i de 5€ per a
tots els Sub16, veterans (+60), dones i discapacitats. A partir d´aquesta quota, els participants
poden fer la aportació que vulguin.
Hi ha una quota especial per a famílies de 12€, si participen 3 integrants ja siguin avis/avies,
pares/mares i fills/filles.
Tauler zero: No pots participar però vols col·laborar? Pots abonar la quota d´inscripció o la
quantitat que desitgis. Es pot realitzar l´ingrés/transferència al compte:
IBAN: ES54 0182 2968 55 0208511897 (BBVA) i el concepte 1r Torneig Solidari i el Nom i cognoms.
Tots els diners recaptats es destinaran a AFAVC, la Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer i
altres demències del Vendrell i Comarcal, per la ajuda de totes les persones afectades per aquestes
malalties.
Desempats: S’aplicaran, en aquest ordre, els següents desempats:
- Bucholz (-1)
- Bucholz total
- Resultat particular
- Color (guanyen negres)
Arbitres: L’equip arbitral estarà dirigit per Alex Ventura Navarro i Fco. Javier Salas Aparicio.
Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.
Comunicació de resultats: Al final de la partida, els jugadors col·locaran les peces a la posició inicial.
El jugador que guanyi deixarà el seu rei al centre del tauler. En cas de taules es col·locaran els dos
reis al centre del tauler.
Incompareixences: Els jugadors que arribin al tauler passats 5 minuts des del començament de la
ronda perdran la partida. Tot aquell jugador que no es presenti a una ronda sense causa justificada,
pot quedar eliminat. El jugador que, per qualsevol circumstància, s’hagi d’absentar alguna ronda,
ho haurà de comunicar a l’àrbitre principal.
Dispositius electrònics: Els jugadors i espectadors hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o
qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació, totalment apagats mentre hi hagi partides en joc. Si
es demostra que un jugador el porta connectat, fa ús d’un dispositiu electrònic o el dispositiu
produeix un soroll, l’equip arbitral podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de
l’amonestació a l’expulsió en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).
Permanència a la sala de joc: Els jugadors podran romandre a les zones habilitades pels
espectadors. El jugador que vulgui abandonar el recinte de joc durant la partida haurà de
comunicar-ho a l’equip arbitral. L’incompliment d’aquestes normatives pot comportar una sanció
per part de l’equip arbitral, que pot anar des de l’amonestació a l’expulsió en funció de les
circumstàncies (com ara, la reincidència).

Restriccions al local de joc: A tot el recinte està prohibit fumar. Per evitar incidents, durant les
partides es prohibeix entrar menjar a la sala de joc. L’incompliment d’aquestes restriccions pot
arribar a suposar l’expulsió de la sala dels espectadors i, en cas de reincidència, l’eliminació del
torneig al jugador infractor.
Difusió del torneig: Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades
personals i imatges en els diferents mitjans de comunicació que la organització consideri oportuns
per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants,
partides, fotografies, etc.).
Premis:
Campió:
Sots-campió:
3r. Classificat:
1r. Lira Vendrellenca:
1r. Sub-16:
1r. Sub-12:

Trofeu + Obsequi Edami
Trofeu + Obsequi Edami
Trofeu + Obsequi Edami
Trofeu + Obsequi Edami
Llibre + Obsequi Edami
Llibre + Obsequi Edami

Hi haurà un obsequi gentilesa de Edami per a la resta de participants.

Lliurament de premis: L’acte de lliurament de premis es farà un cop finalitzi la darrera ronda (veure
bases específiques). 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.
Normativa: Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà mitjançant la normativa de
la Federació Catalana d’Escacs (FCDE), amb les adaptacions corresponents a les característiques del
torneig. Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran
correctament tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. El reglament serà el de les lleis
generals dels escacs excepte els temes següents:
a) - els jugadors no estan obligats a anotar les jugades.
b) - es vàlida la norma de “peça tocada” segons l’article 4 de les “Lleis dels escacs”.
c) - una vegada feta una jugada il·legal i una vegada el jugador infractor hagi donat el rellotge, es
pararà el temps, i es comunicarà al àrbitre, que donarà per perduda la partida al jugador infractor.
Es te que fer la reclamació parant el temps.
d) - per reclamar la victòria per temps, el jugador ha de parar el rellotge, a de tindré temps en el seu
rellotge i el seu contrincant estar a 0. En cas que els dos rellotges estiguin a 0, la partida és taules.
e) - hi haurà un mínim de 24 jugadors per a la realització del torneig.
La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.
Amb la col·laboració de:

