BASES
1er OBERT D'ESCACS SUB-10 VILA DE SÚRIA
1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís i en vuit rondes al
Casal dels Joves del Parc del Casino de Súria. Aquest local
está adaptat per a minusvàlids.
2. El torneig és homologat i vàlid per ELO de Federació
Catalana d'escacs.
3. El torneig es jugarà els dissabtes al matí a partir de les 9:30
hores i es jugaran dues rondes a ritme de 60 minuts + 10
segons per moviment.
4. Els dies de joc seran els dissabtes següents: 22 i 29 de Juny,
6 i 13 de juliol. El dissabte 13 de juliol se celebra la cloenda
del torneig amb repartiment de premis en acabar la segona
ronda.
5. El jugador o jugadora que no hagi fet el primer moviment
30 minuts després de l'inici de la partida, perdrà la ronda
per incompareixença.
6. Si el jugador o jugadora no es presenta en dues rondes
consecutives serà desqualificat del torneig excepte previ
avís als àrbitres.
7. La inscripció serà de 10 euros per als jugadors federats i
serà mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a
suriaclubdescacs@gmail.com indicant nom complet i club
d'origen. L'import s'abonarà a:
CaixaBank ES98 2100 0040 5702 0007 7957 Club d'escacs
Súria.
8. Els jugadors i jugadores no federats que desitgin participar
hauran de posar-se en contacte al telf 608307396 (Joaquín
Català) per tramitar fitxa federativa.
9. El termini d'inscripció finalitza el divendres 21 de juny a les
14:00 hores.

10.
Els empats en la classificació final es resoldran de
la manera següent:
1r Bucholz menys u.
2n Bucholz mitjà.
3è Bucholz amb tos els contrincants.
11.
Les reclamacions seran resoltes per l’Àrbitre Principal
del Torneig Sr. Gabino Expósito Ávila del Col·legi
d’Àrbitres de Catalunya.
12.
El director del torneig serà Joaquín Català Morales del
C.E. Súria.
13.
El comitè d'apel·lació del torneig serà format per
l'arbitre principal Sr Gabino Expósito Àvila, la junta de C.E.
Súria i la de C.E. Berguedà.

PREMIS
Trofeu per el 1er, 2on i 3er classificat SUB 10
Trofeu per el 1er, 2on i 3er classificat SUB 8

Bases del torneig i organització realitzades en
col·laboració Club d’escacs Súria i Club d’escacs Berguedá.

