
I Open Internacional Sant Adrià del Besòs 2017 
             

BASES 
 

1. El torneig és obert a tots els jugadors que tinguin llicència de la Federació Catalana d'Escacs, la FEDA o la 
FIDE, per la qual cosa està homologat per a elo FCE, FEDA i FIDE, en els dos grups, i normes de MC, MI i GM en el 
grup A. El torneig pertany al XIV Circuït Català d’Oberts Internacionals de la Federació Catalana d’Escacs com 

a aspirant. La normativa sencera del Circuït es pot trobar al web http://escacs.cat/index.php/presentacio; 
 

2. S’aplicarà el sistema suís basat en valoració, fent servir el programa informàtic Swiss Manager, formant dos 
grups: al grup A estaran els jugadors d’un elo de 1950 Fide o superior a la llista d’elo Fide del 1 d’agost i al grup B 
estaran els jugadors amb un elo 1949 Fide o inferior, tret que tinguin un elo català de 2050 o superior. En aquest cas 
hauran de jugar el grup A obligatòriament. Qualsevol jugador podrà demanar jugar en el grup A quan s’inscrigui. 
En cas de no dir res serà inscrit al grup B. Qui participi voluntàriament al grup A , renuncia a puntuar en els tres 
trams inferiors a 1.950 Fide, per a premis d’aquest torneig i pel XIV Circuït Català d’Oberts Internacionals. 
 

3. Es jugaran 9 rondes durant set dies consecutius, del divendres 11 al dijous 17 d’agost, ambdós inclosos. 
Es jugaran dues rondes al dia el diumenge 13 i el dimarts 15 d’agost. El local de joc serà el Complex esportiu 
Ricart, al carrer Ricart nº 6 de Sant Adrià de Besòs. També es jugarà al Centre Cultural i Juvenil Polidor, a pocs 
metres de l’anterior local. Els dos locals estan a 5 minuts caminant de l’estació de Metro L2 Artigas-Sant Adrià, 
estan adaptats per discapacitats físics i tenen aire condicionat.  

 
4. Les sessions de joc començaran a les 16:30 h. pels dos grups, a excepció de les dels dies 13 i 15 d’agost 

on la ronda del matí començarà a les 9:00h.. El control de temps serà pels dos grups de 90 minuts a finish més 
30 segons d’increment per jugada feta. Als dos grups s’hauran d’apuntar sempre les jugades i no es podrà 

reclamar taules per especulació per temps, (Articles 8.4 i 10 de les Lleis dels Escacs). 
 

5. Els drets d'inscripció seran: 
 

GRUP A 

QUOTA D’INSCRIPCIÓ 40 € 

JUGADORS menors 18 i majors 65 35 € 

JUGADORS C.E. Sant Adrià 35 € 

 

GRUP B 

QUOTA D’INSCRIPCIÓ 35 € 

JUGADORS menors 18 i majors 65 30 € 

JUGADORS C.E. Sant Adrià 30 € 

Hi haurà un descompte de 5 € si es fa l’ingrés de la inscripció al compte de Caixabank ES17 2100 
0098 8002 0046 7947 abans del dissabte 5 d’agost indicant obligatòriament nom i cognoms del/s 
jugador/s. Familiars de primer grau 5 € de descompte extra pel segon i successius membres. 
Els jugadors/es amb discapacitat reconeguda per la Fce tindran 5 € de descompte extres 
respecte el que haguessin de pagar.  
 
Resten exclosos del pagament de la inscripció els jugadors convidats per l'organització. 

 

6. Les inscripcions es poden fer fins el dijous 10/08/2017 a les 22:00 hores, moment que es 
tancarà la inscripció, als telèfons: 

 

93 308 24 25 Ricard Llerins De 21:00 a 23:00 hores  

627 44 84 60 Daniel Gómez De 10:00 a 22:00 hores 

 
La inscripció també es podrà fer enviant un correu electrònic a l’adreça 

clubescacssantadria@gmail.com on rebreu un correu de confirmació. La pàgina oficial del torneig serà 
http://www.escacssantadria.net, on es publicaran els inscrits, partides, emparellaments i les 
classificacions. Podran inscriure’s jugadors a la segona ronda del torneig començant amb 0 punts. El 
límit d’inscrits és de 150 jugadors entre els dos grups. L’organització es reserva el dret d’admissió o 
d'anular una inscripció. 
 

7. El Director del Torneig serà el Sr. Miquel Tarragó Domingo. Els àrbitres seran el Sr. Miquel 
Fernández-Díaz Mascort (AI) com a Àrbitre principal, i els Srs. Ricard Llerins Bonet i Daniel Gómez 

mailto:h%20%20%20%20clubescacssantadria@gmail.com
http://www.escacssantadri/


Cortés com a Àrbitres Adjunts, que pertanyen al CTA de la FCE. Es constituirà un Comitè de 
Competició format pel director del torneig i 3 jugadors seleccionats durant la 1ª ronda de joc. Les 
decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit a aquest Comitè abans que finalitzi la sessió 
diària de joc. Les seves decisions seran definitives i inapel·lables. Amb la finalitat de fer la 
reclamació hi haurà un model oficial de reclamacions que facilitarà la direcció del torneig als 
jugadors que en vulguin fer us. 
 

8. Hi haurà un total de 2.510 € en premis repartits de la següent manera: 
 

GRUP A GRUP B TRAMS 

Campió 
500 € i 
trofeu 

Campió 
180 € i 
trofeu 

1er ELO 2250-2400 60 € 

Sots-Campió 
300 € i 
trofeu 

Sots-Campió 
150 € i 
trofeu 

2on ELO 2250-2400 40 € 

Tercer 
200 € i 
trofeu 

Tercer 
80 € i 
trofeu 

1er ELO 2100-2249 60 € 

Quart 150 €    2on ELO 2100-2249 40 € 

Cinquè 100 €    1er ELO 1950-2099 60 € 

Sisè 100 €   2on ELO 1950-2099 40 € 

Setè 100 €   1er ELO 1800-1949 60 € 

Vuitè 50 €   2on ELO 1800-1949 40 € 

    1er ELO 1650-1799 60 € 

    2on ELO 1650-1799 40 € 

    1er ELO <1649 60 € 

    2on ELO <1649 40 € 

Millor jugadora   
grup A 

Trofeu 
Millor jugadora  
grup B 

Trofeu    

      

1er C. E. Sant Adrià Trofeu 1er C. E. Sant Adrià Trofeu   

      

Millor Veterà +65 anys Trofeu Millor Veterà +65 anys Trofeu   

Millor sots-18 Trofeu Millor sots-18 Trofeu   

 
És obligatòria l’ assistència dels jugadors premiats a l’entrega de premis per recollir el que hagin 

guanyat. Els premis no es reparteixen ni s’acumulen entre els empatats a punts. No és pot acumular 
un premi de  la classificació general i un tram. Si a un jugador n’hi corresponen dos incompatibles, la 
direcció del torneig li assignarà el de més valor econòmic i si fossin del mateix valor econòmic la 
direcció del torneig li assignarà el que cregui convenient. Per determinar els premis dels trams es farà 
servir l’elo FIDE o el Català si no se’n té. Els premis es pagaran descomptant la retenció legal 
vigent.; 

 

9. Els temps per declarar perduda una partida per incompareixença serà d’una hora des de l’hora 
oficial d’inici del torneig. 
 

10. El lliurament de premis es farà un cop acabada la darrera ronda, el dijous 17/08/2017. 
 

11. Les graelles són propietat de l’organització. Està prohibit fumar a la sala de joc inclosos els 
cigarrets electrònics, així com fer ús de telèfons mòbils i d’altres aparells electrònics susceptibles d’ajudar 
els jugadors, aplicant-se la normativa FIDE respecte a aquesta situació. 
 

12. Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE, FEDA, 
FCE i la del Circuït Català d’Oberts Internacionals. La participació al torneig suposa l'acceptació 
d'aquestes normes. 
 

        


