
 

 

 

V OPEN INTERNACIONAL ACTIU MEMORIAL ADOLFO GONZÁLEZ 

 

• Dia i hora de joc: Diumenge 30 de juny de 2019 a les 09:30 h. 
  

• Local de joc: Ca n’Oliveras, Avinguda Joaquim de Barnola i Bassols, 24 - Martorell. 
 

• El sistema de competició serà suís holandès FIDE a nou rondes en un únic grup. 
 

• El ritme de joc serà de 15 minuts per jugador + 5 segons d'increment per jugada. 
 

• Vàlid per a Elo (ràpid) FIDE i català. Els participants caldrà que tinguin llicencia de la FIDE 
en vigor (llicència FCE els jugadors catalans, llicència FEDA jugadors de fora de Catalunya) 
i disposin de codi FIDE. En cas que un jugador tingui llicència en vigor, però no tingui codi 
FIDE, ho haurà de comunicar a l’organització abans de la mitjanit de dijous 27 de juny 
perquè es facin gestions corresponents. 

 
• Seran eliminats els jugadors que no es presentin a una ronda sense avís o causa 

justificada. 
 

• El director del torneig serà Lluis Albert Rius Colomer. 
 

• No hi haurà Comitè de Competició. Les decisions de l'àrbitre principal seran inapel·lables. 
 

• Inscripcions: 676321042. E-mail: escacsmartorell@gmail.com Tancament d'inscripcions 
dissabte 29 de juny a les 20 h.  
 
La quota d'inscripció serà de: 
General: 20 €  
Sub-16, veterans-65 i socis C.E. Martorell: 15 €  
Dinar: 12 € (Buffet lliure) a l’Hotel Ciutat Martorell 

 
Queden exempts del pagament de la inscripció els jugadors convidats per l’organització.  
L’organització es reserva el dret d’admissió de les inscripcions, per motius fonamentats. 

 
• L’ordre dels sistemes de desempats seran:  

1r, 2n i 3r (en acabar la darrera ronda es sortejarà l’ordre):  
• Performance recursiva. 
• Bucholz menys el pitjor resultat.  
• Sonnenborn-Berger  
• 4t nombre de victòries comptant incompareixences. 

  

https://goo.gl/maps/LYuN6nrsLE3pQuAL6


 

 

 

• Premis: 

 

General  Tram 1949 – 1800  

 Campió: 300 € + Trofeu  1r classificat: 75 € + Trofeu 

 Sots-Campió: 225 € + Trofeu  2n classificat: 60 € 

 3r classificat: 160 € + Trofeu  3r classificat: 50 € 

 4r classificat: 120 €    

 5è classificat: 110 € Tram 1799 – 1650  

 6è classificat: 105 €  1r classificat: 75 € + Trofeu 

 7è classificat: 100 €  2n classificat: 60 € 

 8è classificat: 95 €  3r classificat: 50 € 

 9è classificat: 90 €    

 10è classificat: 85 € Tram fins 1649  

    1r classificat: 75 € + Trofeu 

Tram 2400 – 2250   2n classificat: 60 € 

 1r classificat: 75 € + Trofeu  3r classificat: 50€ 

 2n classificat: 60 €    

 3r classificat: 50 € Millor Veterà: Trofeu 

      

Tram 2249 – 2100     

 1r classificat: 75 € + Trofeu Millor SUB-16: Trofeu 

 2n classificat: 60 € Millor SUB-14: Trofeu 

 3r classificat: 50 € Millor SUB-12: Trofeu 

   Millor SUB-10: Trofeu 

Tram 2099 – 1950     

 1r classificat: 75 € + Trofeu    

 2n classificat: 60 €    

 3r classificat: 50 €    

 

Per als trams d'Elo es farà servir l’Elo FIDE ràpid actual del jugador (a falta d'aquest, Elo FIDE 

estàndard), seguit d'Elo FCDE ràpid. 
 

Els premis, no són acumulables i es donaran íntegrament atenent la classificació final el de 
més import. 

 

Per poder cobrar els premis és imprescindible presentar el DNI, NIE o passaport. En el cas de 
jugadors menors d’edat, el premi serà cobrat pels seus representants legals. 

 

• Si el mòbil d’un jugador sona en el transcurs de la partida, el jugador serà sancionat amb 
la pèrdua del punt.  

• Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals, fotos, 
so i filmacions en les mitjans que la organització consideri oportuns per a la difusió de 

l´esdeveniment. 

 

• El torneig disposa de fulls oficials de reclamació. 



 

 

 

 

 

• Qualsevol punt no previst en el present reglament es resoldrà aplicant la normativa de la 
FIDE, FCE i FEDA, amb adaptacions necessàries a les característiques del torneig. 

 

• La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases per part del 
jugador. 

 

El reglament definitiu serà l’escrit en català que es trobarà penjat a la sala de joc. 

 

• Mapa i horaris previstos: 
 
09:30 h. Recepció de jugadors. 
 
09:45 h. Publicació rànquing inicial. 
 
10:00 h. Ronda 1. 
 
10:50 h. Ronda 2. 
 
11:40 h. Ronda 3. 
 
12:30 h. Ronda 4. 
 
13:20 h. Ronda 5. 
 
............................. 
 
16.00 h. Ronda 6. 
 
16:50 h. Ronda 7. 
 

17:40 h. Ronda 8. 
 
18:30 h. Ronda 9. 
 
19:30 h. Clausura i lliurament de 

premis. 

 


